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 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  

 

 أنشطة عن 15886 برلم 25215527 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوش عبده ٌاسر لصاحبها البوش -  1

 2517 لسنة 72 ق داخل من

 فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك داخل األفراح وفساتٌن الحرٌمً واالكسسوارات للمالبس والتجزبة الجملة تجارة

 ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 . 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 2517 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 (.التموٌلً التاجر عدا فٌما) واالكسوارات األفراح فساتٌن واستبجار لتؤجٌر حرٌمً أتٌلٌه وإدارة وتشؽٌل إلامة

 .الجٌزة - أكتوبر 6 - المركزى المحور - االول الحى - االولى المجاورة - 28 رلم عمار:  بجهة ، وعلى

 المنشؤة عن 15886 برلم 25215527 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوش عبده ٌاسر لصاحبها البوش -  2

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستملة مالٌة حسابات بإفراد االلتزام

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال أن على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .الجٌزة - أكتوبر 6 - المركزى المحور - االول الحى - االولى المجاورة - 28 رلم عمار:  بجهة ،. المانون بذات الواردة والحوافز

 ، 1555550555  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  الؽامدى حسن بن احمد بن خالد لصاحبها العمارٌة لالستثمارات الدولٌة بروفاٌل -  3

 خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار- عن 15746 برلم 25215519 فى لٌد

 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي

 المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع   2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار مراعاه و2557

 هضبة أ 17 ش أ 489 رلم عمار:  بجهة ، نشاطها لممارسة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة صاحب وعلى السارٌة

 االهرام حدابك الهرم

 برلم 25215531 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌاد محروس مدحت رٌمون لصاحبها بالنت كٌدز -  4

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن االطفال للعب والتجزبة الجملة تجارة:  2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن 15913

 بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك

 ق خارج من انشطة ، 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس

 بجهة ، الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام المنشؤة علً لالطفال الترفٌهٌة المالهى وادارة انشاء:  2517 لسنة 72

 الواحات - الفٌوم طرٌك - المحصورة المنطمة 16 رلم االرض لطعة - خدمات منطمة: 

 برلم 25215531 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌاد محروس مدحت رٌمون لصاحبها بالنت كٌدز -  5

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً الستثمارا بمانون عن 15913

:  بجهة ، المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2517 لسنة 72 رلم االستثمار

 الواحات - الفٌوم طرٌك - المحصورة المنطمة 16 رلم االرض لطعة - خدمات منطمة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد احمد احمد حسٌن جاسر لصاحبها البالستٌن وتصنٌع والتجزبة الجملة لتجارة الفرسان -  6

 والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن والتجزبة الجملة تجارة عن 15899 برلم 25215535 فى لٌد ، 155550555

 ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 العمرانٌة - المحوالت ش 11: 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل على دمحم الدٌن نور دمحم رانٌا لصاحبها العمارى لالستثمار بداٌة -  7

 فٌما المدٌم الوادى خارج النابٌه والمناطك العمرانٌهالجدٌده والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار عن 15898 برلم 25215535

 لرار ومراعاة 2557 لسنة355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌبه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 2558 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة ربٌس

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص حافة على الحصول المنشؤه وعلى السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة عم

 الهرم - فٌصل - العرٌش ش 24: 

 25215526 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمود الهادي عبد محمود لصاحبها مارٌن صاب -  8

 2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن 15839 برلم

 شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: والتجزبة الجملة تجاره-

 ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 2517 لسنة72 لانون خارج انشطة 2558 لسنه 356رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 ، الماكوالت انواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌهات و المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة-

 الجٌزة - الدكرور بوالق -المبعوثٌن مدٌنة- التجارى المركز5 رلم محل:  بجهة

 25215526 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه محمود الهادي عبد محمود لصاحبها مارٌن صاب -  9

 اواى والتٌن عن 15839 برلم

 بهذا المنشاة 2517 سنةل 72 رلم االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 .المانون بذات الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها الشرطٌسمط

 ،. نشاطها لمباشرة الالرمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الجٌزة - الدكرور بوالق -المبعوثٌن مدٌنة- التجارى المركز5 رلم محل:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم)  لصاحبها احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم -  15

 احكام مراعاة مع.  العرض ثالجات وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 15721 برلم 25215517 فى لٌد ، 155550555

 ومولع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 الشباب مخازن - السادسة الصناعٌة المنطمة - 139 رلم مصنع/  النشاط ممارسة

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود سٌد عمرو لصاحبها   والتجزبة الجملة لتجارة كٌان -  11

 الامة-.الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة بالمناطك الؽذابٌة للمواد والتجزبة الجملة تجارة- عن 15897 برلم 25215535

 واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع.الؽذابٌة والمواد الصناعٌة، والمنتجات الزراعٌة، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل

 البدرشٌن جنٌد سٌدى منطمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  12

 : 2517 لسنة 72 رلم األستثمار ق داخل أنشطة عن 15616 برلم 25215554

 مسبما   الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منمطة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات النابٌة المناطك داخل)  التجزبة تجارة"

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاه مع

. ) 

 شبه منطمة عادا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات بالمدن:  العمارى األستثمار"

 بٌتكو مدٌنة - الهرم ش 32:  بجهة ، مراعاه مع مسبما   الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  13

 مصرى جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزاراء ربٌس بمرار ورد ما عن 15616 برلم 25215554

 .  2558 لسنة 356 رلم العربٌة
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها األلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وأنشاء بٌماتوالتط البرامج وأنتاج تصمٌم أعمال"

 هاتٌن فى وٌشترط)  المستصلحه األراضى وأستزراع لألستزراع لابلة تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصالح"

 الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن واألستزراع واألستصالح األستثمار ألؼراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن

 بٌتكو مدٌنة - الهرم ش 32:  بجهة ، بطرٌمة

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  14

 لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عادا فٌما الؽمر عن 15616 برلم 25215554

 (  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

  

 :  2517 لسنة 72 رلم األستثمار ق خارج أنشطة

  العمومٌة التورٌدات"

 الكحولٌة المشروبات عدا) أوى والتٌن والمشروبات المؤكوالت أنواع جمٌع بتمدٌم الثابتة والكفترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة"

 ( والخمور

 على معرض بكل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما)  والمعارض العامة والحفاالت المإتمرات وتنظٌم الامة"

 بٌتكو مدٌنة - الهرم ش 32:  بجهة ،(  حده

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  15

 .  اللوجٌستٌة الخدمات" عن 15616 برلم 25215554

  

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

 بٌتكو مدٌنة - الهرم ش 32:  بجهة

 15794 برلم 25215523 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمماوالت العمارى لالستثمار عبدالمنطلب -  16

 جزٌرة شبة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن االستثمارالعمارى عن

 جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما بةالهٌ موافمة فٌلزم  سٌناء

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة االراضى استزراع لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح -

 - الصعٌدى عمارة:  بجهة ، الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن

 الفٌوم - التعاون بنزٌنة بجوار - الفٌوم سوٌؾ بنى طرٌك شارع

 15794 برلم 25215523 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمماوالت العمارى لالستثمار عبدالمنطلب -  17

 لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الرى ولٌس دٌثةالح عن

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

 كانت سواء بذلن المرتبطة او المكملة واالنشطة السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والموتٌالت الثابتة الفنادق  تشؽٌل و الامة  -

 الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها والتوسع بها الخاصة المنشات واستكمال ثمافٌة او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او خدمٌة

 - الفٌوم سوٌؾ بنى طرٌك شارع - الصعٌدى عمارة:  بجهة ، ثالثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك ووالموتٌالت

 الفٌوم - التعاون بنزٌنة بجوار

 15794 برلم 25215523 فى لٌد ، 2555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والمماوالت العمارى لالستثمار عبدالمنطلب -  18

 للمشروع االٌوابٌة الطالة من المبنٌة المساحات اجمالى نصؾ على منها المبٌعة الوحدات مساحة اجمالى ٌزٌد واال نجوم عن

 وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعى الصرؾ او الصحى الصرؾ محطات  وصٌانة وادارة اوتشؽٌل الامة  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصٌانتها واستؽاللها وادارتها والربٌسٌة والسرٌعة الحرة  الطرق انشاء -

 العامة المماوالت -

  العمومٌة التورٌدات -

 الفٌوم - التعاون بنزٌنة بجوار - الفٌوم ٌؾسو بنى طرٌك شارع - الصعٌدى عمارة:  بجهة ، والمحاجر المناجم استؽالل -

 عن 15619 برلم 25215555 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دكرورى على خلٌفة جمال احمد -  19

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع.  والفنى

 اكتوبر 6 - اكتوبر حدابك - 2 البنفسج مول صن 16 الوحدة - االول الدول:  بجهة ،.  االنشطة

 عن 15619 برلم 25215555 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دكرورى على خلٌفة جمال احمد -  25

 وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشملة بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة

 بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

_  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر انتاج اعمال_  انواعها

 الدول:  بجهة ، وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال_  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج

 اكتوبر 6 - اكتوبر حدابك - 2 البنفسج مول صن 16 الوحدة - االول

 عن 15619 برلم 25215555 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ىدكرور على خلٌفة جمال احمد -  21

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج_  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ اعمال_  االلكترونٌة

 والدراسات االستشارات مراكز وادارة شاء ان - المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء_ 

 االنشطة -االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات_    وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة

 ، والثمافى العلمً المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة

 اكتوبر 6 - اكتوبر حدابك - 2 البنفسج مول صن 16 الوحدة - االول الدول:  بجهة

 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد احمد سٌد بالل احمد لصاحبها الصناعٌة للمشروعات االمل -  22

 :2517 لسنة 72ق داخل من أنشطة عن 15752 برلم 25215519

 واإلدارٌة الفنٌة الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ عبى والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة اعمال

 للمصانع

 :2517 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 المصانع مستلزمات كافة تورٌد األخص وعلى العمومٌة التورٌدات

 ٌسمط الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لألنشطة ملةمست مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام المنشاة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 الجٌزة-الهرم-االهرام حدابك-حورس بوابة-ص37:  بجهة ، على

 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد احمد سٌد بالل احمد لصاحبها الصناعٌة للمشروعات االمل -  23

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال ان عن 15752 برلم 25215519

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الجٌزة-الهرم-االهرام حدابك-حورس بوابة-ص37: 

 ، فرد تاجر ،(  عبدالحكٌم الحسانٌن عبدالحكٌم عالء) لصاحبها TN  الصحٌة واالدوات التفلون والتجارة للصناعة العالمٌة -  24

 احكام مراعاة مع.  التٌفلون لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 15747 برلم 25215519 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس

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

 راضً ابو كوم منطمة مرفهه الؽٌر بالمرحلة 84 رلم المطعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، فرد تاجر ،(  عبدالحكٌم الحسانٌن عبدالحكٌم عالء) لصاحبها TN  الصحٌة واالدوات ونالتفل والتجارة للصناعة العالمٌة -  25

 احكام مراعاة مع.  التٌفلون لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 15747 برلم 25215519 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس

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

 راضً ابو كوم منطمة مرفهه الؽٌر بالمرحلة 84 رلم المطعة

 ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   على شاكر سامى دمحم)  لصاحبها االلى الحجاسب مستلزمات لتصنٌع الدولٌة -  26

 احكام مراعاة مع.  االلى الحاسب ومستلزمات اجهزة وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 15883 برلم 25215527 فى لٌد

 ش 43:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 . اكتوبر 6 - السادس الحى - السنترال

 لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر أنٌس حسن جمال:  لصاحبها  والمطاعم للتجارة الفرح -  27

  2517 لسنه 72 ق داخل أنشطة عن 15814 برلم 25215524 فى

 . الؽذابٌة للمواد والتجزبه الجمله تجاره* 

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة مفٌلز سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة النماطك داخل

 . 2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار

 : 2517 لسنه 72 ق خارج أنشطه

 المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة* 

 المهندسٌن - العربٌة الدول جامعة ش73:  بجهة ، والتٌن

 لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر أنٌس حسن جمال:  لصاحبها  والمطاعم للتجارة الفرح -  28

 . أواى عن 15814 برلم 25215524 فى

 الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد المنشؤة تلتزم

 االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

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

 المهندسٌن - العربٌة الدول جامعة ش73:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وادارة  وتشؽٌل الامة  ،  شركةCURE N CARE MEDICAL (CNC   )( سً ان سً) بٌةالط للخدمات كٌر ان كٌور -  1

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - الصٌدلٌات

 (التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت

 .للمشروعات الجدوى دراسات اعداد -(الفندلٌة االدارة عدا) المشروعات ادارة - التصدٌر - العمومٌة التورٌدات

 (.الخطرة الكٌماوٌات عدا) والمستودعات المخازن ادارة - البشرٌة الموارد مهارات وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة

 الامة عن ، 15689 برلم 25215511 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس   ؼٌر الجهات امام االجراءات انهاء فً الوساطة

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - الصٌدلٌات وادارة  وتشؽٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 (التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت

 .للمشروعات الجدوى دراسات اعداد -(الفندلٌة االدارة عدا) المشروعات ادارة - التصدٌر - ومٌةالعم التورٌدات

 (.الخطرة الكٌماوٌات عدا) والمستودعات المخازن ادارة - البشرٌة الموارد مهارات وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة

 خدمات منطمة - مول سكاي مركز - االول االداري الدور - 5 رلم مكتب:  بجهة ، ؼٌر الجهات امام االجراءات انهاء فً الوساطة

 - زاٌد الشٌخ - الخامس الحً

 االدوٌة تسجٌل - الحكومٌة  ،  شركةCURE N CARE MEDICAL (CNC   )( سً ان سً) الطبٌة للخدمات كٌر ان كٌور -  2

 المنتجات تسوٌك -المختصة الجهات لدى

 والبان الخاصة واالؼذٌة التجمٌل ومستحضرات( الخطرة عدا فٌما)والكٌماوٌات والبٌطرٌة البشرٌة لالدوٌة الؽٌر لدى التصنٌع

 والمطهرات المعملٌة االدوات الصناعٌة واالطراؾ والتعوٌضٌة الطبٌة واالجهزة والمستلزمات الؽذابٌة والمكمالت االطفال

 واالسمده الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة النمو ومنظمات ةالصناعٌ والمنظفات الحشرٌة والمبٌدات التشخٌصٌة والمستحضرات

 برلم 25215511 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس   والتؽلٌؾ التعببة - الدوابٌة والتركٌبات والمركزات واالعالؾ

 المنتجات تسوٌك -المختصة الجهات لدى االدوٌة تسجٌل - الحكومٌة عن ، 15689

 والبان الخاصة واالؼذٌة التجمٌل ومستحضرات( الخطرة عدا فٌما)والكٌماوٌات والبٌطرٌة البشرٌة لالدوٌة الؽٌر لدى التصنٌع

 والمطهرات المعملٌة االدوات الصناعٌة واالطراؾ والتعوٌضٌة الطبٌة واالجهزة والمستلزمات الؽذابٌة والمكمالت االطفال

 واالسمده الزراعٌة والمخصبات الزراعٌة النمو ومنظمات الصناعٌة والمنظفات الحشرٌة والمبٌدات التشخٌصٌة والمستحضرات

 - مول سكاي مركز - االول االداري الدور - 5 رلم مكتب:  بجهة ، والتؽلٌؾ التعببة - الدوابٌة والتركٌبات والمركزات واالعالؾ

 - زاٌد الشٌخ - الخامس الحً خدمات منطمة

 واالعشاب للنباتات الؽٌر لدى  ،  شركةCURE N CARE MEDICAL (CNC   )( سً ان سً) الطبٌة للخدمات كٌر ان كٌور -  3

 .الطبٌة

 ٌتم التً الحاالت من سنوٌا بالمجان% 15 ٌمدم ان علً الطبٌة والتحالٌل التشخٌصٌة االشعة فً متخصص طبً مركز وتشؽٌل الامة

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن. وجد ان الضرٌبً االعفاء مدة خالل وذلن لها العالجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات

 ،رأس   تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .الطبٌة واالعشاب للنباتات الؽٌر لدى عن ، 15689 برلم 25215511 فى ،لٌدت 25555550555   مالها

 ٌتم التً الحاالت من سنوٌا بالمجان% 15 ٌمدم ان علً الطبٌة والتحالٌل التشخٌصٌة االشعة فً متخصص طبً مركز وتشؽٌل الامة

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن. وجد ان الضرٌبً االعفاء مدة خالل وذلن لها العالجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات

:  بجهة ، تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - زاٌد الشٌخ - الخامس الحً خدمات منطمة - مول سكاي مركز - االول االداري الدور - 5 رلم مكتب

 العمومٌة التورٌدات "  ،  شركة   A&M U K كٌه ٌو ام اند اٌه -  4

 . األنشطة ههذ لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 العمومٌة التورٌدات " عن ، 15727 برلم 25215518 فى ،لٌدت 165550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - الدهب جزٌره - فرحات من متفرع السٌد عبد فهمً ش 3: 

 الالزمة التراخٌص  ،  شركة   SCIENTIST GROUP COMPANY. SGC العلمى لالستثمار جً إس جروب العلمى شركة -  5

 .األنشطة هذه لممارسة

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص عن ، 15684 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 الفٌوم - التعاونٌات مساكن - فارس كٌمان - 75 عمارة - االول الدور:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 او تشؽٌل او انشاء  ،  شركة   SCIENTIST GROUP COMPANY. SGC العلمى لالستثمار جً إس جروب العلمى شركة -  6

 االبحاث اعداد - البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة -( الثانوى التعلٌم ٌتعدى ال فٌما) المدارس ادارة

 التجارة - فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة إعادة - الفندلة االدارة عدا المشروعات إدارة - وتطوٌرها وتصمٌمها العلمٌة

 المعادن تشكٌل ومعدات الحدٌثة واالالت انواعها بمختلؾ المعادن وتوزٌع تجارة - لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌعه العامة

 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   المعامل ومستلزمات الطبٌة والمستلزمات واالدوٌة العطارة ومنتجات ومستلزمات

 مركز وادارة وتشؽٌل الامة -( الثانوى التعلٌم ٌتعدى ال فٌما) المدارس ادارة او تشؽٌل او انشاء عن ، 15684 برلم 25215515

 - الفندلة االدارة عدا المشروعات إدارة - وتطوٌرها وتصمٌمها العلمٌة االبحاث اعداد - البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد

 المعادن وتوزٌع تجارة - لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌعه العامة التجارة - فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة إعادة

 ومستلزمات الطبٌة والمستلزمات االدوٌةو العطارة ومنتجات ومستلزمات المعادن تشكٌل ومعدات الحدٌثة واالالت انواعها بمختلؾ

 الفٌوم - التعاونٌات مساكن - فارس كٌمان - 75 عمارة - االول الدور:  بجهة ، المعامل

 الطبٌة والمراكز  ،  شركة   SCIENTIST GROUP COMPANY. SGC العلمى لالستثمار جً إس جروب العلمى شركة -  7

 مخازن عدا والمستودعات المخازن وتشؽٌل ادارة - البناء ومواد( الخطرة الكٌماوٌات عدا) الحدٌثة الكٌماوٌات وتجارة والمستشفٌات

 لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات وتشؽٌل ادارة - حكومٌة الؽٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فى الوساطة - الخطرة الكٌماوٌات

 وذلن. المنتجات تسوٌك - العمومٌة التورٌدات - اواى والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع

 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون

 البناء ومواد( الخطرة الكٌماوٌات عدا) الحدٌثة الكٌماوٌات وتجارة والمستشفٌات الطبٌة والمراكز عن ، 15684 برلم 25215515

 الؽٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فى الوساطة - الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وتشؽٌل ادارة -

 والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات وتشؽٌل ادارة - حكومٌة

 ، استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن. المنتجات تسوٌك - العمومٌة التورٌدات - اواى

 الفٌوم - التعاونٌات مساكن - فارس كٌمان - 75 عمارة - االول الدور:  بجهة

 تكون ان للشركة ٌجوز  الؽذابٌة والمكونات الزراعٌة المنتجات تورٌد او واعداد  ،  شركة   OLAM EGYPT اٌجٌبت اوالم -  8

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والبحتة

 الزراعٌة المنتجات تورٌد او واعداد عن ، 15691 برلم 25215511 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز  الؽذابٌة والمكونات

 او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 المنطمة بإمتداد الكابن اإلدارى بالمبنى 1 رلم إدارى مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 السدسة الصناعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال  ،  شركة   the fair   االلكترونٌة الموالع الدارة العادل -  9

  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 االلكترونٌه وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال -

  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج -

  البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -

 والتحلٌل التوصٌؾ اعمال عن ، 15743 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   شبكات وادارة تنفٌذ -

  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 االلكترونٌه وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال -

  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج -

  البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -

 -العمرانٌه-العروبه-البهنساوى شارع من متفرع - خطاب سٌد ش ا - 15 شمه:  بجهة ، شبكات وادارة تنفٌذ -

  البٌانات وتداول نمل  ،  شركة   the fair   االلكترونٌة الموالع الدارة العادل -  15

 االلكترونٌه الموالع وادارة وتشؽٌل انشاء -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  البٌانات وتداول نمل عن ، 15743 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 االلكترونٌه الموالع وادارة وتشؽٌل انشاء -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 -العمرانٌه-العروبه-البهنساوى شارع من متفرع - خطاب سٌد ش ا - 15 شمه

 الحشرات ومكافحة النظافة خدمات تمدٌم  ،  شركة   G M FOR CLEANING SERVICES  النظافة لخدمات ام جى -  11

 .   والموارض

 .   والمٌادٌن والطرق الحدابك وتجمٌل إدارة و وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام

 .   سكٌب الالند

 . المشروعات إدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو  بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحك أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  

 .   والموارض الحشرات ومكافحة النظافة خدمات تمدٌم عن ، 15845 برلم 25215526 فى ،لٌدت 655550555   مالها ،رأس  

 .   والمٌادٌن والطرق الحدابك وتجمٌل إدارة و وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام

 .   سكٌب الالند

 . المشروعات إدارة

 . االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو  بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحك أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 فٌصل أخر - بالزا األهرامات فندق بجوار الوطنٌة الشركة عمارات أ 3

 :2517  لسنة 72 ق داخل من انشطه  ،  شركة   B.K.H المعدنٌة للصناعات اتش كً بً -  12

 التورٌدات - البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه - المعادن وجلفنه وطالء وخراطة وتشؽٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه

 العمومٌة

 العمومٌة التورٌدات -2517  لسنة 72 ق خارج من انشطه

 ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمله مالٌه حسابات بافراد االلتزام الشركه علً

   االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال ان عل2517ً لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزٌا التمتع فً حمها

 :2517  لسنة 72 ق داخل من انشطه عن ، 15853 برلم 25215524 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس

 التورٌدات - البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه - المعادن وجلفنه وطالء وخراطة وتشؽٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه

 العمومٌة

 العمومٌة التورٌدات -2517  لسنة 72 ق خارج من انشطه

 ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمله مالٌه حسابات بافراد االلتزام الشركه علً

 ، االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال ان عل2517ً لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزٌا التمتع فً حمها

 - الثالثه الصناعٌه المنطمه -253 ، 252 رلم لطعه - الصناعً االمل مجمع - 2 مبنً - 21 رلم وحده مصنع:  بجهة

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات  ،  شركة   B.K.H المعدنٌة للصناعات اتش كً بً -  13

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات عن ، 15853 برلم 25215524 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً اوؼٌره الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 مصنع:  بجهة ، المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها

 - الثالثه الصناعٌه المنطمه -253 ، 252 رلم لطعه - الصناعً االمل مجمع - 2 مبنً - 21 رلم وحده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هو فٌما والتوزٌع العامه والتجاره والمنزلٌه الكهربابٌه االجهزه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة   الٌكترٌن الٌؾ -  14

 رلم الماون بؤحكام الشركه تلتزم التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر والمنزلٌه الكهربابٌه االجهزه تجاره االخص وعلى لانونا به مسموح

 واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن  العمومٌه والتورٌدات التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز االنشطه هذه للممارسه  الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 15796 برلم 25215523 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات

 والمنزلٌه الكهربابٌه االجهزه تجاره االخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه والتجاره والمنزلٌه الكهربابٌه االجهزه

 والتورٌدات التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم اونالم بؤحكام الشركه تلتزم التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر

 هذه للممارسه  الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن  العمومٌه

 التوسعات منطمه 79 مصنع 2 لطعه:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز االنشطه

 الجٌزه- أكتوبر cpc   -6 الشمالٌه

 الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك تعاونهاعلى لد التى أو باعمالها شبٌه اعماال تزاول التى  ،  شركة   الٌكترٌن الٌؾ -  15

 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك تعاونهاعلى لد التى أو باعمالها شبٌه اعماال تزاول التى عن ، 15796 برلم 25215523

 التوسعات منطمه 79 مصنع 2 لطعه:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 الجٌزه- أكتوبر cpc   -6 الشمالٌه

 لسنة72  لانون داخل نشاط  ،  شركة   lebnani _ Alagha خان_  االؼا_  الؽذابٌة المواد لتصنٌع لبنانً شركة -  16

 . الؽذابٌه والمواد الطبٌعٌة والعصابر والشاورما كرٌم واالٌس اللحوم لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه2517

) الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل ألامه 2517لسنة 72 لانون ارجخ نشاط

 مستمله حسابات بإرادة االلتزام مع واللبنانٌة السورٌه المؤكوالت تمدٌم نشاط إضافة -. اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم

   مالها ،رأس   الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز. االستثمار بمانون الواردة االنشطه مستمل مالً ومركز

 اللحوم لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه2517 لسنة72  لانون داخل نشاط عن ، 15816 برلم 25215524 فى ،لٌدت 5555550555

 . الؽذابٌه والمواد الطبٌعٌة والعصابر والشاورما كرٌم واالٌس

 

) الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل ألامه 2517لسنة 72 لانون خارج نشاط

 مستمله حسابات بإرادة االلتزام مع واللبنانٌة السورٌه المؤكوالت تمدٌم نشاط إضافة -. اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم

 رلم العمار ناصٌه:  بجهة ، الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز. االستثمار بمانون الواردة االنشطه ملمست مالً ومركز

 الجٌزه الدلً لسم التحرٌر شارع148

 تمدٌم - الهندسٌة التصمٌمات اعداد  ،  شركة   younis engineering business corporation الهندسٌة لألعمال ٌونس -  17

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة اتاالستشار

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

 التورٌدات - العامة المماوالت -( التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق

 25215535 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن العمومٌة

 وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم - الهندسٌة التصمٌمات اعداد عن ، 15911 برلم

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها نصوصالم المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن العمومٌة التورٌدات - العامة المماوالت -( التنفٌذٌة والبحته

 اكتوبر حدابك - المنتزه ش - 2 رلم عمارة

 التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة   younis engineering business corporation الهندسٌة لألعمال ٌونس -  18

 . األنشطة لممارسة الالزمة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 15911 برلم 25215535 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 اكتوبر حدابك - المنتزه ش - 2 رلم عمارة

  والتوزٌع العامة التجارة "  ،  شركة   والتورٌدات للتجارة أٌه اند اؾ -  19

  العمومٌة التورٌدات "

  التصدٌر "

 الؽذابٌة للمواد الؽٌر لدى والتؽلٌؾ التعببة "

  

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

  والتوزٌع العامة التجارة " عن ، 15665 رلمب 25215559 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات "

  التصدٌر "

 الؽذابٌة للمواد الؽٌر لدى والتؽلٌؾ التعببة "

  

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

 - الهرم - الطالبٌة - االتحاد شارع 69:  بجهة

 االنتر عبر االلكترونٌة التجارة-  ،  شركة   المعلومات وتكنولوجٌا المتكاملة االلكترونٌة التجارة اعمال لخدمات بٌفر شركة -  25

 نت

 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -2

 (سنتر كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل الامة -3

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن هال ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 نت االنتر عبر االلكترونٌة التجارة- عن ، 15642 برلم 25215556 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -2

 (سنتر كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل الامة -3

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 .  المركزي المحور ا/ 1/4 بالمطعة سٌتً الدٌن علً وبمشروع1 عمارة االرضً فوق الخامس بالدور(3)رلم المكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  والفطابر والمخبوزات والمعجنات الحلوٌات وتوزٌع تجارة "  ،  شركة   والفطابر والمخبوزات والمعجنات للحلوٌات تناتٌش -  21

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 والمعجنات الحلوٌات وتوزٌع تجارة " عن ، 15715 برلم 25215517 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

  بروالفطا والمخبوزات

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - زاٌد الشٌخ - األول الحً - الثانٌه المجاوره - 65 عماره: 

  الؽذابٌة المواد وتوزٌع تجارة o  ،  شركة   LEVANT MARKET الؽذابٌة المواد لتجارة ماركت لٌفنت -  22

o ( ماركت سوبر)  التجارٌة المحالت وادارة وتشؽٌل الامة 

o التصدٌر 

  الؽذابٌة المواد وتوزٌع تجارة o عن ، 15683 برلم 25215515 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

o ( ماركت سوبر)  التجارٌة المحالت وادارة وتشؽٌل الامة 

o باخوم مٌشٌل شارع - 38 رلم عمار - االرضى الدور:  بجهة ، التصدٌر - 

 تشمله واإلتصاالت،بما المعلومات تكنولوجٌا صناعه  ،  شركة   RX TECHNICAL BUSINESS  التمنٌة لألعمال اكس ار -  23

 . التكنولوجى ،والتعلٌم البرمجٌات ،وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات، ،ومراكز اإللكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من

 .انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد  للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ مالأع -

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

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة اإللكترونى المحتوى إنتاج -

 المعلومات تكنولوجٌا صناعه عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   البٌانات إدخال -

 البرمجٌات ،وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات، ،ومراكز اإللكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله واإلتصاالت،بما

 . التكنولوجى ،والتعلٌم

 .انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد  للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -

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

 .بٌاناتو وصورة صوت من المختلفة بصورة اإللكترونى المحتوى إنتاج -

 المركزى المحور - الثامن الحى - تاورز روٌال مشروع - 253 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، البٌانات إدخال -

 .اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على  ،  شركة   RX TECHNICAL BUSINESS  التمنٌة لألعمال اكس ار -  24

 .انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 .البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 .البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 .اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت -

 .الصناعٌة والرسوم والنماذج اإلختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -

 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 .اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على عن ،

 .انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 .البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 .البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 .اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت -

 .الصناعٌة والرسوم والنماذج اإلختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -

 الحى - تاورز روٌال مشروع - 253 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 المركزى المحور - الثامن

 .المعلومات تكنولوجٌا  ،  شركة   RX TECHNICAL BUSINESS  التمنٌة لألعمال اكس ار -  25

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى إلً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 .والفنى والثمافى

 .اإللكترونى التسوٌك -

 .االلكترونٌة الموالع وتشؽٌل ادارة -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام الخاللا دون وذلن

 1555550555   مالها ،رأس   شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المعلومات تكنولوجٌا عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى إلً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 .والفنى والثمافى

 .اإللكترونى التسوٌك -

 .االلكترونٌة الموالع وتشؽٌل ادارة -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - 253 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المركزى رالمحو - الثامن الحى - تاورز روٌال مشروع

 فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها  ،  شركة   RX TECHNICAL BUSINESS  التمنٌة لألعمال اكس ار -  26

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر

 فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر

 المركزى المحور - الثامن الحى - تاورز روٌال مشروع - 253

   ،  شركة   property enterprise consultants انتربرٌزكونسلتنتس بروبرتى -  27

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز عن ، 15723 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 - الصدٌك بكر ابو شارع 16:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن

  العمارى التسوٌك  ،  شركة   property enterprise consultants انتربرٌزكونسلتنتس بروبرتى -  28

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما الهندسٌة االستشارات تمدٌم

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

  التنفٌذٌة بحتهوال المال رأس لانون من 27 المادة علٌهافً المنصوص المالٌة االوراق

 ،رأس.   األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

  العمارى التسوٌك عن ، 15723 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما الهندسٌة االستشارات تمدٌم

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

  التنفٌذٌة والبحته المال رأس لانون من 27 المادة علٌهافً المنصوص المالٌة االوراق

:  بجهة ،. األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 - الصدٌك بكر ابو شارع 16

 رجال خدمات تمدٌم - عمومٌةال التورٌدات_  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة   ،  شركة   الحك عبد حلٌمة -  29

 السٌاحٌة عدا)  العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة -( كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس) من االعمال

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن(  حده على معرض لكل االزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 15745 برلم 25215519 فى ،لٌدت 6555550555   مالها ،رأس  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 تصوٌر - فاكس) من االعمال رجال خدمات تمدٌم - العمومٌة التورٌدات_  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ،

 التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا)  العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة -( كمبٌوتر كتابة - تلٌفون -

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن(  حده على معرض لكل االزمة

 الجٌزة - هندسٌنالم - المنورة المدٌنة شارع 63:  بجهة ، االنشطة هذه للممارسة الالزمة

  شركة   CLASSIC FOR MANAGING RESTAURANTS AND                       والكافٌهات المطاعم الدرة كالسٌن -  35

 المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌهات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة  ،

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  اوى والتٌن

 باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز االنشطة

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او

 المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة عن ، 15785 برلم 25215523 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االخالل دون وذلن.  اوى والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌهات

 لها تكون ان للشركة ٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 اكتوبر 6 - االول الحى - 2 مجاورة 424:  بجهة

  الدخل ديلمحدو الموجهة  ،  شركة   لالستثمار جٌت نورث -  31

 . والمتكاملة والمتخصصة العامه المماوالت -

  االنشطه هذه لممارسة االزمه الترخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارت واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

  الدخل لمحدودي الموجهة عن ، 15668 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 . والمتكاملة والمتخصصة العامه المماوالت -

 بجهة ، االنشطه هذه لممارسة االزمه الترخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارت واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 - الدوراالول -االحرار شارع 9: 

  الدخل لمحدودي الموجهة  ،  شركة   لالستثمار جٌت نورث -  32

 . والمتكاملة والمتخصصة العامه المماوالت -

  االنشطه هذه لممارسة االزمه الترخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارت واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

  الدخل لمحدودي الموجهة عن ، 15668 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 . والمتكاملة لمتخصصةوا العامه المماوالت -

 بجهة ، االنشطه هذه لممارسة االزمه الترخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارت واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 - الدوراالول -االحرار شارع 9: 

 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع) السٌاحً والتسوٌك االدارة ـ العمارى االستثمار  ،  شركة   لالستثمار جٌت نورث -  33

 (بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان2512 لسنه

 . والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات وإلامه وتؤجٌر وبٌع شراء -

 بمرار ورد ما مرعاه مع(  صرؾ - مٌاه -كهرباء) االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض االراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 2558 لسنه356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس

 ، 15668 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -

 الفندلٌة االدارة شركات بشان2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع) السٌاحً والتسوٌك االدارة ـ العمارى االستثمار عن

 (بها الترخٌص واجراءات وشروط

 . والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات وإلامه وتؤجٌر وبٌع شراء -

 بمرار ورد ما مرعاه مع(  صرؾ - مٌاه -كهرباء) االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض االراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 2558 لسنه356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس

 - الدوراالول -االحرار شارع 9:  بجهة ، االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -

 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع) السٌاحً والتسوٌك االدارة ـ العمارى االستثمار  ،  شركة   لالستثمار جٌت نورث -  34

 (بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان2512 لسنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات وإلامه وتؤجٌر وبٌع شراء -

 بمرار ورد ما مرعاه مع(  صرؾ - مٌاه -كهرباء) االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض االراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 2558 لسنه356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس

 ، 15668 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -

 الفندلٌة االدارة شركات بشان2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع) السٌاحً والتسوٌك االدارة ـ العمارى االستثمار عن

 (بها الترخٌص واجراءات وشروط

 . والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات وإلامه وتؤجٌر وبٌع شراء -

 بمرار ورد ما مرعاه مع(  صرؾ - مٌاه -كهرباء) االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض االراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 2558 لسنه356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس

 - الدوراالول -االحرار شارع 9:  بجهة ، االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او  ،  شركة   كمت الصرٌؾ -  35

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او عن ، 15797 برلم 25215523 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس  

  - 8 شمه - الثالث الدور:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً

 .الجٌزة - اكتوبر 6 - السٌتٌه مشروع عمارات احدي - االهرام عمارة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة  ،  شركة   TRUST 2020 االلكترونٌة للتجارة2525 ترست -  36

 . األنشطة

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

  المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة عن ، 15859 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

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

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، جالخار أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 جٌزة - اكتوبر 6 - 4 شمة - الرابع الحً - األولى المجاورة - اكتوبر ثان لسم - المركزي المحور  57 رلم العمار

 . والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت "  ،  شركة   كمت الصرٌؾ -  37

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره "

  العمومٌه التورٌدات "

 . التوٌلً التؤجٌر عدا واالالت المعدات تؤجٌر "

 . التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 لسنه 125 رلم المانون وبؤحكام وتعدٌالته المستوردٌن سجل شؤن ف1982ً لسنه 121 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم "

 . التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فً 1982

   مالها ،رأس   االستشارات وكذا والمالٌه االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) والفنٌه الهندسٌه االستشارات تمدٌم "

 . والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت " عن ، 15797 برلم 25215523 فى ،لٌدت 55555550555

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  العمومٌه التورٌدات "

 . التوٌلً التؤجٌر عدا واالالت المعدات تؤجٌر "

 . التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 لسنه 125 رلم المانون وبؤحكام دٌالتهوتع المستوردٌن سجل شؤن ف1982ً لسنه 121 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم "

 . التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فً 1982

 - الثالث الدور:  بجهة ، االستشارات وكذا والمالٌه االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) والفنٌه الهندسٌه االستشارات تمدٌم "

 .الجٌزة - اكتوبر 6 - السٌتٌه مشروع عمارات احدي - االهرام عمارة  - 8 شمه

 وكذا واالستحواذ المال رأس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه  ،  شركة   كمت الصرٌؾ -  38

 لانون من27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات

 (التنفٌذٌه والبحتها المال رأس سوق

 هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار  وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن "

 . االنشطه

   مالها ،رأس   بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع االوجه من وجه بؤي تشترن ان للشركه وٌجوز "

 زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه عن ، 15797 برلم 25215523 فى ،لٌدت 55555550555

 المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس

 (التنفٌذٌه والبحتها المال رأس سوق لانون من27 الماده فً علٌها

 هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار  وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن "

 . االنشطه

 الدور:  بجهة ، بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع االوجه من وجه بؤي تشترن ان للشركه وٌجوز "

 .الجٌزة - اكتوبر 6 - السٌتٌه مشروع عمارات احدي - االهرام عمارة  - 8 شمه - الثالث

 والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  العماري االستثمار -1  ،  شركة   والمماوالت والتجارة لالستثمار البندر -  39

 ربٌس بمرار ورة ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك داخل:  والتجزبة الجملة تجارة -2

 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورة ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة

 والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  العماري االستثمار -1 عن ، 15693 برلم 25215511

 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورة ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك داخل:  والتجزبة الجملة تجارة -2

 فٌصل اللبٌنً - الفضل أبو ش 1:  بجهة ، لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورة ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557  ،  شركة   والمماوالت والتجارة لالستثمار البندر -  45

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم:  العامة المماوالت -3

 . المانون بذات الوارة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2517 لسنة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار رطوبش السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 عن ، 15693 برلم 25215511 فى

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم:  العامة المماوالت -3

 . المانون بذات الوارة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2517 لسنة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 فٌصل اللبٌنً - الفضل أبو ش 1:  بجهة ، اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه  ،  شركة   والمماوالت والتجارة لالستثمار البندر -  41

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه عن ، 15693 برلم 25215511 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 أبو ش 1:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 فٌصل اللبٌنً - الفضل

 كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   وشرٌكه رستم دمحم الحكٌم عبد شرٌؾ لصاحبها المعادن لتشكٌل الحمد -  42

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 15662 برلم 25215559 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 _  م 355 الشباب مخازن 128:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 التسوٌك و للتجارة جرٌن نعٌمه -  43

NAIMA GREEN FOR TRADE AND MARKETING   مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و.  ،  شركة 

 لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات

  المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان

 مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و. عن ، 15423 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات

 - فٌصل ـ المرٌوطٌة- كعبٌش ش - الحسٌن برج:  بجهة ، المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن االطفال مالبس تجارة  ،  شركة   االطفال مالبس لتجارة االٌد اد على -  44

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 بؤحكام االخالل دون وذلن االطفال مالبس تجارة عن ، 15658 برلم 25215559 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 ومبً خلؾ ـ وهبً ٌوسؾ ش7

 

 التسوٌك و للتجارة جرٌن نعٌمه -  45

NAIMA GREEN FOR TRADE AND MARKETING   المنتجات تسوٌك-1  ،  شركة. 

 . الطبٌة الخدمات تسوٌك-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . دوٌةالٌ المنتجات تسوٌك-3

 .الٌدوٌة الؽٌرالمنتجات لدي التصنٌع-4

 .لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة-5

 .الطبٌة المستلزمات و االدوٌة توزٌع و تجارة-6

 . االعمال رٌادة و المجاالت مختلؾ فً البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز إدارة و تشؽٌل و ألامة-7

 .العمومٌة التورٌدات-8

   االنشطة هذه لممارسة الألزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ذلن و

 .المنتجات تسوٌك-1 عن ، 15423 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس

 . الطبٌة الخدمات تسوٌك-2

 . الٌدوٌة المنتجات تسوٌك-3

 .الٌدوٌة الؽٌرالمنتجات لدي التصنٌع-4

 .لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة-5

 .الطبٌة المستلزمات و االدوٌة توزٌع و تجارة-6

 . االعمال رٌادة و المجاالت مختلؾ فً البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز إدارة و تشؽٌل و ألامة-7

 .العمومٌة التورٌدات-8

 ، االنشطة هذه لممارسة الألزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ذلن و

 - فٌصل ـ المرٌوطٌة- كعبٌش ش - الحسٌن برج:  بجهة

 المعلومات تكنولوجٌا باستخدام للركاب البري النمل  ،  شركة   3NOW  النمل لخدمات ناو ثري -  46

 بسجل المٌد بعد اال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 " والدولً الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن

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

 المعلومات تكنولوجٌا باستخدام للركاب البري النمل عن ، 15764 برلم 25215525 فى ،لٌدت 6555550555   مالها ،رأس  

 بسجل المٌد بعد اال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 " والدولً الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن

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

 زاٌد الشٌخ- الثالث الحً- 2 عمارة:  بجهة

 2517 لسنة 72  لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكه رستم دمحم الحكٌم عبد شرٌؾ لصاحبها المعادن لتشكٌل الحمد -  47

 المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة -1

 2517 لسنة 72  لانون خارج انشطة

 العمومٌه التورٌدات -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار الواردةبمانون لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 المانون بذات الواردة وافزوالح بالضمانات

 انشطة عن ، 15662 برلم 25215559 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   السارٌه واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 2517 لسنة 72  لانون داخل

 المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة -1

 2517 لسنة 72  لانون خارج انشطة

 العمومٌه التورٌدات -2

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار الواردةبمانون لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 المانون بذات الواردة وافزوالح بالضمانات

 _  م 355 الشباب مخازن 128:  بجهة ، السارٌه واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن االومٌالٌن وماده البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه  ،  شركة   لالومٌالٌن الصخرة -  48

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 وماده البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه عن ، 15763 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن االومٌالٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 -الثالثه الصناعٌه المنطمه امتداد - 212 لطعه

 عدا  ) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة"  ،  شركة   Croi Egy  إٌجً كروي -  49

 .أواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة" عن ، 15821 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 .أواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا  ) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط لسارٌة،ا والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - الماهرة جامعة أمام -( 4) زاٌد ومدخل( 3) زاٌد مدخل بٌن الوالع( بارن بافلون مول)ZONE3 CP9 رلم

 االصطناعً والذكاء للبرمجٌات كٌو آي تً -  55



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

TIQNIA SOFTWARE AND ARTIFICIAL INTELLNGENCE COMPANY   المعلومات تكنولوجٌا صناعة  ،  شركة 

 البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما واالتصاالت

 متصمٌ اعمال.  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال.  التكنولوجً والتعلٌم

 االلكترونً المحتوي انتاج.  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الحاسبات علً البٌانات ادخال.  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة

 وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة عن ، 15673 برلم 25215515

 والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال.  التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات

 ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال.  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات

 ادخال.  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحتوي انتاج.  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات

 - مصدق شارع من المتفرع سالم جمال ش 11:  بجهة ، الحاسبات علً البٌانات

 االصطناعً والذكاء للبرمجٌات كٌو آي تً -  51

TIQNIA SOFTWARE AND ARTIFICIAL INTELLNGENCE COMPANY   اعمال.  االلكترونٌة وبالوسابل  ،  شركة 

 اعمال.  علٌها والتدرٌب  وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج.  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ

 وادارة انشاء.  االنترنت وخدمات االتصاالت.  البٌانات وتداول ونمل شبكات وادارة تنفٌذ.  البٌانات وتداول ونمل لشبكات التوصٌؾ

 فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء.  المعلومات تكنولوجٌا نمل زمراكز الباحثٌن العداد مراكزالتدرٌب

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت

.  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ اعمال.  االلكترونٌة وبالوسابل عن ، 15673 برلم 25215515

 ونمل شبكات وادارة تنفٌذ.  البٌانات وتداول ونمل لشبكات التوصٌؾ اعمال.  علٌها والتدرٌب  وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج

.  المعلومات تكنولوجٌا نمل زمراكز الباحثٌن العداد مراكزالتدرٌب وادارة انشاء.  االنترنت وخدمات االتصاالت.  البٌانات وتداول

 االعمال حاضنات وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء

 - مصدق شارع من المتفرع سالم جمال ش 11:  بجهة ، ودعم التكنولوجٌة

 االصطناعً والذكاء للبرمجٌات كٌو آي تً -  52

TIQNIA SOFTWARE AND ARTIFICIAL INTELLNGENCE COMPANY   المتعلمة االنشطة.  االعمال رٌادة  ،  شركة 

 انشطة. والفنً والثمافً العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة وتص من التملٌدي المحتوي بتحوٌل

 مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم. االلكترونٌة الموالع وادارة وتشؽٌل وتصمٌم انشاء*   2517 لسنه 72 لانون خارج

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط  الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله وفً حدة علً نشاط لكل مستمل

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   االستثمار  لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذلن 2517 لسنه 72 رلم االستثمار

 الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة االنشطة.  االعمال رٌادة عن ، 15673 برلم 25215515

 وتشؽٌل وتصمٌم انشاء*   2517 لسنه 72 لانون خارج انشطة. والفنً والثمافً العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي

 الشركة التزام عدم حاله وفً حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم. االلكترونٌة الموالع وادارة

 خارج االنشطة تتمتع ال وكذلن 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط  الشرط بهذا

 - مصدق شارع من المتفرع سالم جمال ش 11:  بجهة ، االستثمار  لانون

 االصطناعً والذكاء للبرمجٌات كٌو آي تً -  53

TIQNIA SOFTWARE AND ARTIFICIAL INTELLNGENCE COMPANY   بذات الواردة والحوافز بالضمانات  ،  شركة 

 باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. المانون

 تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او

 علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما ذلن و بها

 بالضمانات عن ، 15673 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. المانون بذات الواردة والحوافز

 الهٌبات فً تندمج نا لها ٌجوز كما  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 - مصدق شارع من المتفرع سالم جمال ش 11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .العمومٌة التورٌدات "  ،  شركة   NXTVOLT فولت نٍكست -  54

 .العامه المماوالت "

 .الكهربابٌة واللوحات الشمسٌة الطالة لوحات وتركٌب تورٌد "

 الكهربابٌة واللوحات الشمسٌة الطالة ولوحات وااللكترونٌة الكهربابٌة االجهزة لصٌانة مركز وتشؽٌل الامة "

 .الؽٌر لدي الكهربابٌه واللوحات المعدنٌه والكبابن الهٌاكل تصنٌع "

 .العمومٌة التورٌدات " عن ، 15855 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 .العامه المماوالت "

 .الكهربابٌة واللوحات الشمسٌة الطالة لوحات وتركٌب تورٌد "

 الكهربابٌة واللوحات الشمسٌة الطالة ولوحات اللكترونٌةوا الكهربابٌة االجهزة لصٌانة مركز وتشؽٌل الامة "

 بوالق -الشعراوي متولً دمحم الشٌخ شارع13:  بجهة ،. الؽٌر لدي الكهربابٌه واللوحات المعدنٌه والكبابن الهٌاكل تصنٌع "

 الجٌزة -الدكرور

 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  وتصدٌر عمارى استثمار  ،  شركة   والتصدٌر العمارى لالستثمار حلٌس دمحم -  55

 اكتوبر - السابع الحى - راتب احمد شارع 354:  بجهة ، وتصدٌر عمارى استثمار عن ، 15875 برلم 25215527

 .البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -  ،  شركة   المتكاملة للخدمات الشاملة الممة -  56

 .السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحى والتسوٌك االدارة - 

 بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع 

 شبكات ةوإدار تنفٌذ - عن ، 15819 برلم 25215525 فى ،لٌدت 55550555   مالها ،رأس.  اللٌموزٌن ماعدا السٌارات تؤجٌر - 

 .البٌانات وتداول نمل

 .السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحى والتسوٌك االدارة - 

 بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع 

 .الجٌزة - الدلى - المساحة ش 2:  بجهة ،. اللٌموزٌن ماعدا السٌارات تؤجٌر - 

 الصحٌة الرعاٌة برامج اعداد  ،  شركة   7ALLEL FOR MEDICAL ANALYSES الطبٌه للتحالٌل حلل -  57

 الطبٌة التحالٌل فً متخصص طبً مركز وتشؽٌل الامة

 .شبونها اعمال المتخصصة الطبٌه للمجالس ٌتسنً حتً نشاطها ببدا لٌامها فور المتخصصة الطبٌه المجالس باخطار الشركة تلتزم

 االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 برامج اعداد عن ، 15749 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الخارج فً او مصر فً رضهاؼ تحمٌك

 الصحٌة الرعاٌة

 الطبٌة التحالٌل فً متخصص طبً مركز وتشؽٌل الامة

 .شبونها اعمال المتخصصة الطبٌه للمجالس ٌتسنً حتً نشاطها ببدا لٌامها فور المتخصصة الطبٌه المجالس باخطار الشركة تلتزم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 الفٌوم - المسلة الندي مستشفً امام الحٌاة برج الثالث الدور:  بجهة ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  ،  شركة   7ALLEL FOR MEDICAL ANALYSES الطبٌه للتحالٌل حلل -  58

 المانون الحكام طبما وذلن بها

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما عن ، 15749 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الفٌوم - المسلة الندي مستشفً امام الحٌاة برج الثالث الدور:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة   وشرٌكته عبدالجواد عبدالمولى نور سٌد -  59

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 15658 برلم 25215554 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او صرم فى ؼرضها تحمٌك على

 . الفٌوم اطسا - ٌوسؾ الحاج مسجد بجوار - ربٌع منشاة:  بجهة

  2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة "  ،  شركة   SORIANA FOR FOODSTUFFS الؽذابٌة للمواد سورٌانا -  65

 5 المخلالت و الحلوٌات و المخبوزات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة "

 5 الؽذابٌة المواد تؽلٌؾ و لتعببة مصنع تشؽٌل و الامة "

 عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النابٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن التجزبة و الجملة تجارة "

 لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 5 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

 داخل انشطة " عن ، 15637 برلم 25215556 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   لانون خارج انشطة "

  2517 لسنة 72 لانون

 5 المخلالت و الحلوٌات و المخبوزات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة "

 5 الؽذابٌة المواد تؽلٌؾ و لتعببة مصنع تشؽٌل و الامة "

 عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النابٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن التجزبة و الجملة تجارة "

 لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 5 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

 - الفٌروز سنتر - الكفراوى محور - الثالث الحً - 65 محل:  بجهة ، لانون خارج انشطة "

  2517 لسنة 72  ،  شركة   SORIANA FOR FOODSTUFFS الؽذابٌة للمواد سورٌانا -  61

 عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً مركز و مستملة حسابات بافراد االلتزام مع التصدٌر "

 تمتع عدم مع 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة االلتزام

 السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و

  2517 لسنة 72 عن ، 15637 برلم 25215556 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً مركز و مستملة حسابات بافراد االلتزام مع التصدٌر "

 تمتع عدم مع 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة االلتزام

 السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 سنتر - الكفراوى محور - الثالث الحً - 65 محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و

 - الفٌروز

 .العماري التسوٌك -1  ،  شركة   المشروعات إلدارة اٌازو -  62

 .الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة -2

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .العماري التسوٌك -1 عن ، 15661 برلم 25215559 فى ،لٌدت 1555550555   مالها

 .الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة -2

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 زاٌد الشٌخ ، أركان مول ، 2 رلم مبنً ، الثانً الدور ، 222 رلم الوحدة

 الشركات تدرٌب و لتطوٌر العربً البٌت شركة -  63

ARAB HOUSE FOR COMPANY DEVELOPMENT AND TRAINING   التجاره - الترجمه خدمات تمدٌم  ،  شركة 

 فمط ونشاطها بالشركه الخاصه االلٌكترونٌه  الموالع واداره تشؽٌل و انشاء -االلكترونٌه االلعاب تصمٌم - االنترنت عبر االلكترونٌه

 و االجتماعات و العامه الحفالت تنظٌم و الامه -(  اعالنى او مىاعال او صحفى اعالمى او صحفى محتوى عرض دون) 

 تشؽٌل و الامه -(  حده على معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار وشرط السٌاحٌه المعارض عدا)  المعارض و المإتمرات

 ،لٌدت 1555550555   مالها رأس،   الكتب توزٌع و نشر - التعهٌد خدمات تمدٌم - البشرٌه الموارد وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز

 -االلكترونٌه االلعاب تصمٌم - االنترنت عبر االلكترونٌه التجاره - الترجمه خدمات تمدٌم عن ، 15729 برلم 25215518 فى

 او صحفى اعالمى او صحفى محتوى عرض دون)  فمط ونشاطها بالشركه الخاصه االلٌكترونٌه  الموالع واداره تشؽٌل و انشاء

 وشرط السٌاحٌه المعارض عدا)  المعارض و المإتمرات و االجتماعات و العامه الحفالت تنظٌم و الامه -(  اعالنى او اعالمى

 خدمات تمدٌم - البشرٌه الموارد وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز تشؽٌل و الامه -(  حده على معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار

 - الحسن ش 17:  ةبجه ، الكتب توزٌع و نشر - التعهٌد

 الشركات تدرٌب و لتطوٌر العربً البٌت شركة -  64

ARAB HOUSE FOR COMPANY DEVELOPMENT AND TRAINING   دورٌه ؼٌر بصفه العلمٌه الرسابل و  ،  شركة - 

 محتوى الى بٌانات و صوره و صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه -( الفرنشاٌز) التجارٌه العالمات استؽالل

 االخالل دون وذلن  فمط االدارٌه الناحٌه من الشركات هٌكله اعاده - الفنى الثمافى و العلمى المحتوى رلمنه ذلن فى بما رلمى

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام

   مالها ،رأس   باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

) التجارٌه العالمات استؽالل - دورٌه ؼٌر بصفه العلمٌه الرسابل و عن ، 15729 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555

 رلمنه ذلن فى بما رلمى محتوى الى بٌانات و صوره و صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه -( الفرنشاٌز

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن  فمط االدارٌه الناحٌه من الشركات هٌكله اعاده - الفنى الثمافى و العلمى المحتوى

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 - الحسن ش 17:  بجهة ، باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركات تدرٌب و لتطوٌر العربً البٌت شركة -  65

ARAB HOUSE FOR COMPANY DEVELOPMENT AND TRAINING   ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او  ،  شركة 

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او عن ، 15729 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 - الحسن ش 17:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "  ،  شركة   SAENCO والمماوالت العامة للتجارة ساٌنكو -  66

 والمٌكانٌكٌة والمتخصصة العامة المماوالت "

.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة " عن ، 15762 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

  لانونا

 والمٌكانٌكٌة والمتخصصة العامة المماوالت "

.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - المركزي المحور - الثانً الحً - 337 عمارة - الرابع الدور: 

 مع الوجوه من وجه  ،  شركة   AL RAHIQ FOR RESTAURANTS MANAGEMENT المطاعم إلدارة الرحٌك -  67

 لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 15793 برلم 25215523 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال

 - دهشور وصلة -(  4)  زاٌد مدخل -(  1)  اوت شل بنزٌنة داخل تجارٌه وحده:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها

 - زاٌد الشٌخ

 وإدارة وتشؽٌل إلامة -  ،  كةشر   AL RAHIQ FOR RESTAURANTS MANAGEMENT المطاعم إلدارة الرحٌك -  68

 .اواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم

 . العمومٌه التورٌدات -

 وال,  التجارٌه الوكاله أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم.  التجارٌه التوكٌالت -

 المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا

 .الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما

 وتشؽٌل إلامة - عن ، 15793 برلم 25215523 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس.   والتصدٌر اإلستٌراد -

 .اواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وإدارة

 . العمومٌه التورٌدات -

 وال,  التجارٌه الوكاله الأعم تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم.  التجارٌه التوكٌالت -

 المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا

 .الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشٌخ - دهشور وصلة -(  4)  زاٌد مدخل -(  1)  اوت شل بنزٌنة داخل تجارٌه وحده:  بجهة ،. والتصدٌر اإلستٌراد -

 - زاٌد

 المانون بؤحكام الشركه تلتزم  ،  شركة   AL RAHIQ FOR RESTAURANTS MANAGEMENT المطاعم إلدارة الرحٌك -  69

 مزاولة فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال,  التجارٌه الوكاله أعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل  شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم

 لهذا المنظمه الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها

 .الؽرض

 ( . الفرنشاٌز)  التجارٌه العالمات إستؽالل حك -

.  األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص إستصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 بؤحكام الشركه تلتزم عن ، 15793 برلم 25215523 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس   بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

 فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال,  التجارٌه الوكاله أعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل  شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون

 الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة

 .الؽرض لهذا المنظمه

 ( . الفرنشاٌز)  التجارٌه العالمات إستؽالل حك -

.  األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص إستصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 الشٌخ - دهشور وصلة -(  4)  زاٌد مدخل -(  1)  اوت شل بنزٌنة داخل تجارٌه وحده:  بجهة ، بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

 - زاٌد

  الكمبٌوتر خدمات و مستلزمات شراء و بٌع  ،  شركة   HS الكمبٌوتر خدمات و شراء و لبٌع اس اتش -  75

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 .  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  الكمبٌوتر خدمات و مستلزمات شراء و بٌع عن ، 15753 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - العربٌة الدول جامعة ش 3 - سفنكس مول - 158 محل: 

  األنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط,   ،  شركة   األراضى الستصالح ام اٌه ام -  71

 على تعاونها لد التى وأ بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط,  عن ، 15825 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  األنشطة

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

: :  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة - اكتوبر 6 -كالتكس خلؾ الثانى الحى الخدمى المحور 29 رلم مكتب

 2517 لسنة 72 لانون داخل من انشطة  ،  شركة   األراضى الستصالح ام اٌه ام -  72

 لإلستزراع لابله تجعلها التى  األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  المستصلحة األراضى استزراع

  

 فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن فى وٌشترط

 الؽمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع

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

 الخٌول تربٌة

  السمكٌة المزارع

  لألعالؾ والتجزبة الجملة تجارة

 2517 لسنة 72 لانون داخل من انشطة عن ، 15825 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   المناطك داخل

 لإلستزراع لابله تجعلها التى  األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصالح

  المستصلحة األراضى استزراع

  

 فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن فى وٌشترط

 الؽمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع

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

 الخٌول تربٌة

  السمكٌة المزارع

  لألعالؾ والتجزبة الجملة تجارة

 الجٌزة - اكتوبر 6 -كالتكس خلؾ الثانى الحى الخدمى المحور 29 رلم مكتب: :  بجهة ، المناطك داخل

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة  ،  شركة   األراضى الستصالح ام اٌه ام -  73

 العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة

  2558 لسنة 356 رلم

  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج كانذلن سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

  2517 لسنة 72 لانون خارج انشطه

   المنشؤت الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ وأمتالكاألراضى وتؤجٌر وبٌع شراء

 شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة عن ، 15825 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس

 ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج كانذلن سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

  2517 لسنة 72 لانون خارج انشطه

 المنشؤت الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها ٌمهاتمس بهدؾ وأمتالكاألراضى وتؤجٌر وبٌع شراء

 الجٌزة - اكتوبر 6 -كالتكس خلؾ الثانى الحى الخدمى المحور 29 رلم مكتب: :  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  علٌها  ،  شركة   األراضى الستصالح ام اٌه ام -  74

  بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حاله وفى اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 اإلستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  علٌها عن ، 15825

  بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حاله وفى اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 اإلستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2517 ةلسن 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 خلؾ الثانى الحى الخدمى المحور 29 رلم مكتب: :  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 الجٌزة - اكتوبر 6 -كالتكس

 وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -  ،  شركة   Ooh BB واالعالن للدعاٌة بً بً اوه -  75

 عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 و المال راس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص  المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

 5(التنفٌذٌة البحته

  5 واالعالن الدعاٌة -

 5 االلكترونٌة الموالع وادارة تصمٌم -

 5االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -

 5دورٌة الؽٌر النشرات اصدار -

 فٌما) االستشارات تمدٌم - عن ، 15848 برلم 25215526 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس   التجارة -

 المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا

 فى علٌها المنصوص  المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات نشطةال المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ

 5(التنفٌذٌة البحته و المال راس سوق لانون من 27 المادة

  5 واالعالن الدعاٌة -

 5 االلكترونٌة الموالع وادارة تصمٌم -

 5االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -

 5دورٌة الؽٌر النشرات اصدار -

 الجٌزة الدلى االحرار ش14:  بجهة ، التجارة -

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة  ،  شركة   Ooh BB واالعالن للدعاٌة بً بً اوه -  76

 .العمومٌة التورٌدات  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .التصدٌر -

 التراخٌص استصدار بشرط العامه والحفالت والندوات والمإتمرات السٌاحٌة المعارض عدا المعارض وتنظٌم الامة -

 5 حده على معرض لكل الالزمة

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة عن ، 15848 برلم 25215526 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس  

 .العمومٌة التورٌدات  -

 .التصدٌر -

 التراخٌص استصدار طبشر العامه والحفالت والندوات والمإتمرات السٌاحٌة المعارض عدا المعارض وتنظٌم الامة -

 الجٌزة الدلى االحرار ش14:  بجهة ، 5 حده على معرض لكل الالزمة

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  ،  شركة   سنتر سٌرفٌس الند تاٌر -  77

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها عن ، 15862 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 الكبٌرة المخازن - الثالثة الصناعٌة المنطمة - 153 رلم بالمطعة الكابن المخزن:  بجهة ، المانون

 . واإلطارات السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشؽٌل إلامة -  ،  شركة   سنتر سٌرفٌس الند تاٌر -  78

 . التجارٌة المحالت وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 . العمومٌة التورٌدات -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . واإلطارات السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشؽٌل إلامة - عن ، 15862

 . التجارٌة المحالت وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 . العمومٌة التورٌدات -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 الصناعٌة المنطمة - 153 رلم بالمطعة الكابن المخزن:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الكبٌرة المخازن - الثالثة

 .تعملة المس السٌارات زٌوت وتدوٌر إلعادة مصنع وتشؽٌل إلامة/   ،  شركة   ATM السٌارات زٌوت لتعببة ام تً اٌه -  79

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن -. والشحوم الزٌوت وتعببة لخلط مصنع وتشؽٌل إلامة

 التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

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

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السٌارات زٌوت وتدوٌر إلعادة مصنع وتشؽٌل إلامة/  عن ، 15656 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 .تعملة المس

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن -. والشحوم الزٌوت وتعببة لخلط مصنع وتشؽٌل إلامة

 التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال زاولت

 - أوشٌم كوم الصناعٌة المدٌنة ــ الثانٌة بالمرحلة 55 - 45 المتجاورتٌن:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   الشامل الطبى للفحص المنار -  85

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

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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 15641 برلم 25215556 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - النخٌل شارع 26  - عشر الحادى بالدور - 22 شمة: 

  - لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامه التجاره  ،  شركة   والتورٌدات للتجاره مهاره -  81

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن - العمومٌه التورٌدات 

 . األنشطة لممارسة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

   

  - لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامه التجاره عن ، 15694 برلم 25215511 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن - العمومٌه التورٌدات 

 . األنشطة لممارسة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - زاٌد الشٌخ - ٌولٌو 26 محور إمتداد - االدارى ترافكو مبنى

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها  ،  شركة   ستودٌوز بالنٌت زا -  82

  نونالما الحكام طبما

 أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها عن ، 15759 برلم 25215517 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 - لبنان شارع - 32 عماره - الثامن الدور - 81 شمه:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 - المهندسٌن

 االلٌة المطاحن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة ?  ،  شركة   التكنولوجٌة االبتكارات و للتطبٌمات الفرٌدة -  83

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌه االعمال حاضنات ?

  الصناعٌة الرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات ?

  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و والتحلٌل التوصٌؾ اعمال من ?



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 15686 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 االلٌة المطاحن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة ? عن ،

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌه االعمال حاضنات ?

  الصناعٌة الرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات ?

  انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و والتحلٌل التوصٌؾ اعمال من ?

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 السنترال باشا خالد شارع 18:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها  ،  شركة   التكنولوجٌة االبتكارات و للتطبٌمات الفرٌدة -  84

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها عن ، 15686 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 السنترال باشا خالد شارع 18:  بجهة ، المانون

 و البرامج و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلٌفزٌونٌه و السٌنمابٌه لالفالم التوزٌع و الفنً االنتاج  ،  شركة   ستودٌوز بالنٌت زا -  85

 - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه االعمال كافه و  التلٌفزٌونٌه و االذاعٌه المسلسالت

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن(  الوان تصحٌح

 . األنشطة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 و السٌنمابٌه لالفالم التوزٌع و الفنً االنتاج عن ، 15759 برلم 25215517 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   تحمٌك

 - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه االعمال كافه و  التلٌفزٌونٌه و االذاعٌه المسلسالت و البرامج و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلٌفزٌونٌه

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن(  الوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ ضتحمٌ - مونتاج - دوبالج - مٌكساج

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - المهندسٌن - لبنان شارع - 32 عماره - الثامن الدور - 81 شمه:  بجهة ، تحمٌك

 الوزاري المرار مراعاة مع)  المشروعات إدارة "  ،  شركة   Y A S Construction Companyللتعمٌر اس اٌة واى -  86

 ( بها التراخٌص وإجراءات بموافمة ورد لما ووفما  الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم

 .التجارٌة المراكز وتشؽٌل وادارة انشاء "

 العامة المماوالت "

 المنشؤت و المبانً صٌانة أعمال "

 الموارض و الحشرات أبادة و النظافة خدمة تمدٌم "

 (سكٌب الالند)والمٌادٌن والطرق الحدابك وتجمٌل صٌانة و تنسٌك بؤعمال المٌام "

  الهندسٌة اعدادالتصمٌمات "

 . للمشروعات الجدوي دراسات اعداد "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدارة " عن ، 15697 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم

 وإجراءات بموافمة ورد لما ووفما  الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع)  المشروعات

 ( بها التراخٌص

 .التجارٌة المراكز وتشؽٌل وادارة انشاء "

 العامة المماوالت "

 المنشؤت و المبانً صٌانة أعمال "

 الموارض و الحشرات أبادة و النظافة خدمة تمدٌم "

 (سكٌب الالند)والمٌادٌن والطرق الحدابك وتجمٌل صٌانة و تنسٌك بؤعمال المٌام "

  الهندسٌة اعدادالتصمٌمات "

 . للمشروعات الجدوي دراسات اعداد "

 الهرم - فٌصل شارع اخر -عالم جمال ش5:  بجهة ، فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم

 االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا  ،  شركة   Y A S Construction Companyللتعمٌر اس اٌة واى -  87

 االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات االستشارات المانونٌةو

 والبحته المال راس سوق لانون من27 المادة فى علٌا المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة مراراتوال واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن( التنفٌذٌة

 . األنشطة

 عدا عن ، 15697 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة ٌجوز

 المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات االستشارات المانونٌةو االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما

 فى علٌا المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن( التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من27 المادة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار

 الهرم - فٌصل شارع اخر -عالم جمال ش5:  بجهة ، مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة ٌجوز

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات  ،  شركة   Y A S Construction Companyللتعمٌر اس اٌة واى -  88

 ذلن و ، بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تتدمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو

  المانون ألحكام" طبما

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات عن ، 15697 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 ذلن و ، بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تتدمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو

 الهرم - فٌصل شارع اخر -عالم جمال ش5:  بجهة ، المانون ألحكام" طبما

 ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فى تندمج أن لها ٌجوز كما.   ،  شركة   التمنٌة للحلول كٌوتوبٌا -  89

 . التنفٌذٌة البحته و المانون

 تشترٌها أو السالفة الهٌبات فى تندمج أن لها ٌجوز كما.  عن ، 15667 برلم 25215559 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 - المهندسٌن - الثانى الدور سورٌا شارع 63 رلم مبنى:  بجهة ،.  تنفٌذٌةال البحته و المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو

 التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌؾ اعمال -  ،  شركة   التمنٌة للحلول كٌوتوبٌا -  95

  انواعها. بمختلؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  علٌها والتدرٌب تشؽٌلها و اإللكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد وإنشاء التطبٌمات و البرامج تطوٌر و إنتاج اعمال -

. 

 .  بٌانات و صورة و صوت من المختلفه بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة بالوسابل و الحاسبات على البٌانات إدخال -

 . انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌؾ أعمال -

 برلم 25215559 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   علٌها التدرٌب و تشؽٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و إنتاج -

  انواعها. بمختلؾ التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌؾ اعمال - عن ، 15667

  علٌها والتدرٌب تشؽٌلها و اإللكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد وإنشاء التطبٌمات و البرامج تطوٌر و إنتاج اعمال -

. 

 .  بٌانات و صورة و صوت من المختلفه بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة بالوسابل و الحاسبات على البٌانات إدخال -

 . انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌؾ أعمال -

 المهندسٌن - الثانى الدور سورٌا شارع 63 رلم مبنى:  بجهة ، علٌها التدرٌب و تشؽٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و إنتاج -

- 

 .  ،  شركة   التمنٌة للحلول كٌوتوبٌا -  91

 . البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌؾ أعمال -

 خدمات و المضافة المٌمة خدمات تمدٌم و المكتوبة المعلومات و الصورة و الصوت نمل شبكات صٌانة و تشؽٌل و إلامة -

 . بها المعمول للموانٌن وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول بعد االنترنت

 . العلمٌة الحضانات و التكنولوجٌة المناطك إدارة و أنشاء -

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز إدارة و أنشاء -

 ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   المعلومات مجاالت فى المتخصصة الدراسات و اإلستشارات مراكز إدارة و أنشاء -

 . عن ، 15667 برلم 25215559 فى

 . البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌؾ أعمال -

 خدمات و المضافة المٌمة خدمات تمدٌم و المكتوبة المعلومات و الصورة و الصوت نمل شبكات صٌانة و تشؽٌل و إلامة -

 . بها المعمول للموانٌن وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول بعد االنترنت

 . العلمٌة الحضانات و التكنولوجٌة المناطك إدارة و أنشاء -

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز إدارة و أنشاء -

 سورٌا شارع 63 رلم مبنى:  بجهة ، المعلومات مجاالت فى المتخصصة الدراسات و اإلستشارات مراكز إدارة و أنشاء -

 - المهندسٌن - الثانى الدور

 . تطوٌرها و االتصاالت و  ،  شركة   التمنٌة للحلول كٌوتوبٌا -  92

 . ؼٌارها لطع و ملحماتها و االلى الحاسب اجهزة صٌانه و تركٌب و بٌع و استٌراد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع البشرٌة الموارد اعداد و تؤهٌل و لتنمٌة التدرٌب مراكز تشؽٌل و ادارة و الامة -

 بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة المرارات

 أو مصر فى ؼرضها تحمٌك  على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه

 . تطوٌرها و االتصاالت و عن ، 15667 برلم 25215559 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الخارج

 . ؼٌارها لطع و ملحماتها و االلى الحاسب اجهزة صٌانه و تركٌب و بٌع و استٌراد -

 و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع البشرٌة الموارد اعداد و تؤهٌل و لتنمٌة التدرٌب مراكز تشؽٌل و ادارة و الامة -

 بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة المرارات

 أو مصر فى ؼرضها تحمٌك  على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه

 - المهندسٌن - الثانى الدور سورٌا شارع 63 رلم مبنى:  بجهة ، الخارج

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السابمه الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز  ،  شركة   والمماوالت للتورٌدات الطوخى -  93

  التنفٌذٌه والبحته المانون الحكام

 او تشترٌها او السابمه الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز عن ، 15783 برلم 25215523 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 البوابه/  6 شارع ب 259 رلم بالعمار االول الدور/  4 رلم شمه:  بجهة ، التنفٌذٌه والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 االهرام حدابك/  االولى

 

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   Shibo for Stevedoring Servicesالشحن لخدمات شٌبو -  94

 ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 15775 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 - التحرٌر مدٌنة - 14 شارع:  بجهة

  والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت  ،  شركة   والمماوالت للتورٌدات الطوخى -  95

  العمومٌه التورٌدات -

 سبك لما المتنمله والصٌانه الكهربابٌه والمولدات ىالكهرباب التٌار ومنظم الكهربابى التٌار انمطاع مانع اجهزه تورٌد - 

 للشركه وٌجوز ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان

 عن ، 15783 برلم 25215523 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس   كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على

  والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت

  العمومٌه التورٌدات -

 سبك لما المتنمله والصٌانه الكهربابٌه والمولدات الكهربابى التٌار ومنظم الكهربابى التٌار انمطاع مانع اجهزه تورٌد - 

 للشركه وٌجوز ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان

 االولى البوابه/  6 شارع ب 259 رلم بالعمار االول الدور/  4 رلم شمه:  بجهة ، كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على

 االهرام حدابك/ 

 :2517لسـنة 72ق داخل من نشطة  ،  شركة   ALKAN FOR DIGTAL SOLUTIONS  الرلمٌة للحلول ألكان -  96

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى إنتاج=

 .االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على بٌانات ادخال=

 انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال=



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال= 

 :2517 لسنـة 72 ق خارج من انشطة

 - االنذار اجهزة-المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشؤت االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد

 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   الكمبٌوتر واجهزة االنترنت وشبكات السنترالت واجهزة( االلكترونٌة البوابات

 :2517لسـنة 72ق داخل من نشطة عن ، 15792 برلم 25215523

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى إنتاج=

 .االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على بٌانات ادخال=

 انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال=

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال= 

 :2517 لسنـة 72 ق خارج من انشطة

 - االنذار اجهزة-المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشؤت االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد

 3-الثانى بالدور 254رلم شمة:  بجهة ، الكمبٌوتر واجهزة االنترنت وشبكات السنترالت واجهزة( االلكترونٌة البوابات

 - السودان شارع من مدكور ش

 وزٌر لرار مراعاة مع  ،  شركة   ALKAN FOR DIGTAL SOLUTIONS  الرلمٌة للحلول ألكان -  97

 2553لـــسنــة 64رلم  الحربى واالنتاج الدفاع

   االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون  الواردة لألنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام الشركة عل

  2517لسنة 72رلم االستثمار بمانون الواردة بالمزاٌاوالحوافز التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون الخارج االنشطة التتمتع ان على

   مالها ،رأس   لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط,السارٌة والمرارات والوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون دون وذلن

 وزٌر لرار مراعاة مع عن ، 15792 برلم 25215523 فى ،لٌدت 255550555

 2553لـــسنــة 64رلم  الحربى واالنتاج الدفاع

   االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون  الواردة لألنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام الشركة عل

  2517لسنة 72رلم االستثمار بمانون الواردة بالمزاٌاوالحوافز عالتمت فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون الخارج االنشطة التتمتع ان على

 شمة:  بجهة ، لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط,السارٌة والمرارات والوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون دون وذلن

 3-الثانى بالدور 254رلم

 - السودان شارع من مدكور ش

 االنشطة هذه  ،  شركة   ALKAN FOR DIGTAL SOLUTIONS  الرلمٌة للحلول ألكان -  98

 لد اوالتى بؤعمالها شبٌه أعماال تزاوال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤئ تشترن ان لللشركة وٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ذلن فى بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى ؼرضها تتحمٌك على تعاونها

 المانون ألحكام طبما  

 االنشطة هذه عن ، 15792 برلم 25215523 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

 لد اوالتى بؤعمالها شبٌه أعماال تزاوال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤئ تشترن ان لللشركة وٌجوز

  ذلن فى بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى ؼرضها تتحمٌك على تعاونها

 3-الثانى بالدور 254رلم شمة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما  

 - السودان شارع من مدكور ش

 جروب فارما ثٌرامٌدٌكا شركة -  99

THERAMEDICA PHARMA GROUP   ومستحضرات الؽذابٌه المكمالت االدوٌه وتورٌد وتجارة وتسوٌك توزٌع  ،  شركة 

 الحشرٌه والمبٌدات انواعها بمختلؾ الطبٌه والمحالٌل واللماحات واالمصال, الطبٌه والمطهرات الخاصه واالؼذٌه التجمٌل

 والمركزات السابله االعالؾ واضافه الطبٌه والمستلزمات الصناعٌه لمنظفاتوا المعملٌه والكواشؾ التعمٌم ومواد والكٌماوٌات

 واالعشاب البٌطرٌه واالدوٌه  االسنان ومستلزمات المعامل ومستلزمات االطفال ومستلزمات والبان واؼذٌه والبرمكسات والبودرات

 توزٌع عن ، 15631 برلم 25215555 فى لٌدت، 555550555   مالها ،رأس   ومستلزماتها  العطرٌه والزٌوت والعطور الطبٌه

 واالمصال, الطبٌه والمطهرات الخاصه واالؼذٌه التجمٌل ومستحضرات الؽذابٌه المكمالت االدوٌه وتورٌد وتجارة وتسوٌك

 الصناعٌه ظفاتوالمن المعملٌه والكواشؾ التعمٌم ومواد والكٌماوٌات الحشرٌه والمبٌدات انواعها بمختلؾ الطبٌه والمحالٌل واللماحات

 ومستلزمات االطفال ومستلزمات والبان واؼذٌه والبرمكسات والبودرات والمركزات السابله االعالؾ واضافه الطبٌه والمستلزمات

 122 مبنً:  بجهة ، ومستلزماتها  العطرٌه والزٌوت والعطور الطبٌه واالعشاب البٌطرٌه واالدوٌه  االسنان ومستلزمات المعامل

 اكتوبر حدابك - النور واحه

 جروب فارما ثٌرامٌدٌكا شركة -  155

THERAMEDICA PHARMA GROUP   لدى سبك ما كل وتسجٌل الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الدوابٌه والخامات  ،  شركة 

 لانونا مسموح هو فٌما والتوزٌع الطبٌه االجهزه وتجاره العامه والتورٌدات والتجاره التجارٌه والتوكٌالت المختصه الجهات

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن                                               والتصدٌر

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 ،رأس   تعاونها لد التً او باعمالها ههشبٌ اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 ما كل وتسجٌل الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الدوابٌه والخامات عن ، 15631 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها

 مسموح هو فٌما والتوزٌع الطبٌه االجهزه وتجاره العامه والتورٌدات والتجاره التجارٌه والتوكٌالت المختصه الجهات لدى سبك

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن                                               والتصدٌر لانونا

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

:  بجهة ، تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 اكتوبر حدابك - النور واحه 122 مبنً

 الشركات هٌكلة وإعادة وإدارة تطوٌر مجال فً األخص وعلً األستشارات تمدٌم  ،  شركة   االستشارٌة للخدمات كولٌبرى -  151

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واألستشارات المانونٌة األستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) التسوٌمٌة والدراسات

 األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة األستشارات وكذا واألستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة

 . ٌةالتنفٌذ والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة

 . فمط اإلدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة إعادة - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً األخص وعلً األستشارات تمدٌم عن ، 15756 برلم 25215519 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس   األتصاالت -

 األستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) التسوٌمٌة والدراسات الشركات هٌكلة وإعادة وإدارة تطوٌر مجال

 األوراق عن المالٌة األستشارات وكذا واألستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واألستشارات المانونٌة

 والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة

 . التنفٌذٌة

 . فمط اإلدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة إعادة - 

 - األهرام ش 171:  بجهة ، األتصاالت -

 . األنترنت وخدمات  ،  شركة   االستشارٌة للخدمات كولٌبرى -  152

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 تطوٌرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فى المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء -

 . اإلستثمارٌة للمشروعات الترٌوج.  للمشروعات األلتصادٌة الجدوى دراسات إعداد -

 . األنشطة ذهه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 . األنترنت وخدمات عن ، 15756 برلم 25215519

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 تطوٌرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فى المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء -

 . اإلستثمارٌة للمشروعات الترٌوج.  للمشروعات األلتصادٌة الجدوى دراسات إعداد -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 - األهرام ش 171:  بجهة ، تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال  ،  شركة   االستشارٌة للخدمات كولٌبرى -  153

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

 علً تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال عن ، 15756 برلم 25215519 فى ،لٌدت 155555550555   مالها ،رأس  

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

 - األهرام ش 171

 النابٌة المناطك داخل والتجزبة الجملة تجارة نشاط ممارسة  ،  شركة   الؽذابٌة للمواد والتجزبة الجملة لتجارة التمٌز -  154

 الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه355 رلم

  م2517 لسنة72 لانون خارج اشنطه

 أنواع جمٌع وتمدٌم(    الكحولٌة عدا)   المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة وكذلن

 ............................................وآلتٌكاواى المؤكوالت

 داخل والتجزبة الجملة تجارة نشاط ممارسة عن ، 15716 برلم 25215517 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   وتلتزم

 بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌبه موافمه زمفٌل سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  م2517 لسنة72 لانون خارج اشنطه

 أنواع جمٌع وتمدٌم(    الكحولٌة عدا)   المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة وكذلن

 ............................................وآلتٌكاواى المؤكوالت

 7 الحً ثابت بن ش366 عمارة- األرضً الدور:  بجهة ، وتلتزم

 الورادة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة  ،  شركة   الؽذابٌة للمواد والتجزبة الجملة لتجارة التمٌز -  155

 رلم..  االستثمارو بمانون الوارد والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون

  المانون بذات الوارد والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا م2517 لسنة72

 وٌجوز النشاط هذا لممارسه الالزمه تراخٌص استصدار بشرط السارٌه المرارات و واللوابح المواننٌن باحكام االخالل دون وكذلن

 برلم 25215517 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه

 الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الورادة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة عن ، 15716

 خارج االنشطة تتمتع ال وكذا م2517 لسنة72 رلم..  االستثمارو بمانون الوارد والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا

  المانون بذات الوارد والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 وٌجوز النشاط هذا لممارسه الالزمه تراخٌص استصدار بشرط السارٌه المرارات و واللوابح المواننٌن باحكام االخالل دون وكذلن

 7 الحً ثابت بن ش366 عمارة- األرضً الدور:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه

 تحمٌك فً تعاونها لد التً او اعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً  ،  شركة   الؽذابٌة للمواد والتجزبة الجملة لتجارة التمٌز -  156

  المانون الحكام طبما وذلن تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها

 فً تعاونها لد التً او اعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً عن ، 15716 برلم 25215517 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 الدور:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 7 الحً ثابت بن ش366 عمارة- األرضً

 دٌزاٌن دٌتٌلد -  157

DETAILED DESIGN   العماري التسوٌك  ،  شركة 

 العمومٌه التورٌدات 

  المبانً وصٌانه والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت 

  الهندسٌه التصمٌمات اعداد

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً ؼٌرهاو شركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 العماري التسوٌك عن ، 15858 برلم 25215524 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 العمومٌه التورٌدات 

  المبانً وصٌانه والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت 

  الهندسٌه التصمٌمات اعداد

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها شركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الخمابل مدٌنه اولى مرحله 158

 وخاصة الزراعٌة المشروعات وانشاء وتشؽٌل وادارة تنمٌة  ،  شركة   LEOPARD الزراعً واالستثمار للتنمٌة لٌوبارد -  158

 والثروة الزراعٌة والمنتجات العامة والتجارة العمومٌة والتورٌدات الزراعً واستصالح ومنتجاتها الحٌوانٌة والثروة المةاشً تربٌة

 وتشؽٌل وادارة تنمٌة عن ، 15878 برلم 25215527 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس.    االلبان وشراء وبٌع الحٌوانٌة

 العمومٌة والتورٌدات الزراعً واستصالح ومنتجاتها الحٌوانٌة والثروة المةاشً تربٌة وخاصة الزراعٌة المشروعات وانشاء

 الجٌزة - الدلً-العز بوا الدٌن محً 51 ع:  بجهة ،.  االلبان وشراء وبٌع الحٌوانٌة والثروة الزراعٌة والمنتجات العامة والتجارة

 Value) المٌمٌة الهندسة ودراسات الهندسٌة االستشارات تمدٌم-1  ،  شركة(   AMERCONSULT)كونسلت عامر -  159

Engineering )واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسً التخطٌط ودراسات 

 الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 (التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة

  المشروعات إدارة-2

 تمدٌم-1 عن ، 15851 برلم 25215524 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الوزاري المرار مراعاة مع الترخٌص)

 بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسً التخطٌط ودراسات( Value Engineering) المٌمٌة الهندسة ودراسات الهندسٌة االستشارات

 وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم لمتعلمةا والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق

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

 (التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق

  المشروعات إدارة-2

 .الجٌزة - الهرم - الهرم شارع 177 -(  أ)  برج الثالث الدور( 1) شمة:  بجهة ، الوزاري المرار مراعاة مع الترخٌص)

 وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنه 355 رلم  ،  شركة(   AMERCONSULT)كونسلت عامر -  115

 (بها

 للمشروعات التنفٌذٌة والمخططات الهندسٌة التصمٌمات إعداد-3

 .المشروعات تنفٌذ على اإلشراؾ-4

......  الطبٌة والمدن المستشفٌات) مثل الطبٌة المرافك األخص وعلى الهندسٌة الناحٌة من بؤنواعها المرافك وصٌانة وتشؽٌل إدارة-5

 (.الخ

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت-6

 .العمومٌة التورٌدات-7

   مالها ،رأس   لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات لوابحوال الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنه 355 رلم عن ، 15851 برلم 25215524 فى ،لٌدت 1555550555

 (بها وإجراءات

 للمشروعات التنفٌذٌة والمخططات الهندسٌة التصمٌمات إعداد-3

 .المشروعات تنفٌذ على اإلشراؾ-4

......  الطبٌة والمدن المستشفٌات) مثل الطبٌة المرافك األخص وعلى الهندسٌة الناحٌة من بؤنواعها المرافك وصٌانة وتشؽٌل إدارة-5

 (.الخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت-6

 .العمومٌة التورٌدات-7

( 1) شمة:  بجهة ، لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 .الجٌزة - الهرم - الهرم شارع 177 -(  أ)  برج الثالث الدور

 .األنشطة هذه  ،  شركة(   AMERCONSULT)كونسلت عامر -  111

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال لتزاو التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن بؤن للشركة وٌجوز

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

 .األنشطة هذه عن ، 15851 برلم 25215524 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن بؤن للشركة وٌجوز

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

 .الجٌزة - الهرم - الهرم شارع 177 -(  أ)  برج الثالث الدور( 1) شمة

:                                                                                             ،  شركة   البشرٌة الموارد وتنمٌة لالستشارات كن:  -  112

 والحاصالت المنتجات تجارة-                                                                                   العمومٌة التورٌدات-

 االراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-   الزراعٌة والمحاصٌل

 الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة

:                                                                                            عن ، 15779 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   ولٌس الحدٌثة

 والحاصالت المنتجات تجارة-                                                                                   العمومٌة التورٌدات-

 االراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-   الزراعٌة والمحاصٌل

 الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة

 الدلً- الثورة ش 28:  بجهة ، ولٌس الحدٌثة

 ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري  ،  شركة   البشرٌة الموارد وتنمٌة لالستشارات كن:  -  113

 الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-    2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 . اللحوم او التسمٌن او األلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء

 .والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة

 2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌة والمري الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة-

 15779 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة كاتشر بشؤن

 جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري عن ،

 او التسمٌن او األلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-    2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 . اللحوم

 .والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة

 2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌة والمري الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة-

 الدلً- الثورة ش 28:  بجهة ، الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن

(  الثابتة) والفنادق السٌاحٌة المري وتشؽٌل الامة-          بها  ،  شركة   البشرٌة الموارد وتنمٌة لالستشارات كن:  -  114

                                                      وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة ٌةوترفٌه خدمٌة من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة والموتٌالت

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) واالعالمٌة التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم-

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

 السٌاحٌة المري وتشؽٌل الامة-          بها عن ، 15779 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   العاملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

                                                      وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة والموتٌالت(  الثابتة) والفنادق

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) واالعالمٌة التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم-

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

 الدلً- الثورة ش 28:  بجهة ، العاملة

 لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً  ،  شركة   البشرٌة الموارد وتنمٌة لالستشارات كن:  -  115

 (   التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق

 العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة-                                                    التدرٌبٌة والدورات البرامج وتنفٌذ وتصمٌم اعداد-

                   البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب

 معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة عدا) والندوات العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم الامة-

 ( حدا علً

 عن ، 15779 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 (   التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً

 العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة-                                                    التدرٌبٌة والدورات البرامج وتنفٌذ وتصمٌم اعداد-

                   البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب

 معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة عدا) والندوات العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم الامة-

 ( حدا علً

 الدلً- الثورة ش 28:  بجهة ، والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

  االنشطة هذه للممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط.السارٌة  ،  شركة   البشرٌة الموارد وتنمٌة لالستشارات كن:  -  116

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان ركةللش وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 للممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط.السارٌة عن ، 15779 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

  االنشطة هذه

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الدلً- الثورة ش 28

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل إلامة  -4  ،  شركة   mega المطاعم وتشؽٌل إلدارة مٌجا -  117

  اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم) الحكولٌه عدا(  المشروبات

 الؽذابٌه المواد وتورٌد تجارة

 والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل إلامة  -4 عن ، 15812 برلم 25215524 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم) الحكولٌه عدا(  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته

 فٌصل_  المنصورٌه طرٌك 2 رلم  محل  3 رلم عمارة:  بجهة ، الؽذابٌه المواد وتورٌد تجارة

 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع) المشروعات إدارة-. العماري التسوٌك  ،  شركة   العماري للتسوٌك ثروات -  118

 وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ األراضً وتؤجٌر وبٌع ءشرا-(.بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512

 واإلدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً وإلامة علٌها المنشآت إلامة بعد أو بحالتها بٌعها أو للبناء وإعدادها بالمرافك ومدها

 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع الؽٌر لحساب أو لحسابها إستؽاللها أو وإدارتها تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة

 إدارة-. العماري التسوٌك عن ، 15775 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   لرار ومراعاة 2557 لسنة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-(.بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع) المشروعات

 علٌها المنشآت إلامة بعد أو بحالتها بٌعها أو للبناء وإعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ األراضً وتؤجٌر وبٌع شراء

 الؽٌر لحساب أو لحسابها إستؽاللها أو وإدارتها تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة واإلدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً وإلامة

 ،  الرابع الدور ، 4 رلم مبنً ، مول أركان:  بجهة ، لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع

 زاٌد الشٌخ

 االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى وتجهٌز  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  119

 ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة ىالر طرق تستخدم وأن واالستزراع

 المناطك وتنمٌة إلامة و تخطٌط -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما  الجدٌدة العمرانٌة والمناطك الصناعٌة بالمناطك.العمرانٌة

   مالها ،رأس   اداره او انشاء -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى وتجهٌز عن ، 15755 برلم 25215517 فى ،لٌدت 255555550555

 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن

 الصناعٌة بالمناطك.العمرانٌة المناطك وتنمٌة إلامة و تخطٌط -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة 355

 وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما  الجدٌدة العمرانٌة والمناطك

 - الثالثة المجاورة - الثالث الحى - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ، اداره او انشاء -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد

 زاٌد الشٌخ

 المناطك ادارة -. الفنى التعلٌم ومعاهد مدارس تشؽٌل او  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  125

 والمرى الفندلٌة واألجنحة والشمك والموتٌالت(  الثابتة)  الفنادق وتشؽٌل الامة -. بداخلها والمنشؤت المرافك وصٌانة الصناعٌة

 المنشؤت واستكمال ، ثمافٌة او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او خدمٌه كانت سواء بذلن المرتبطه او المكمله واألنشطة السٌاحٌة

 واال نجوم ثالثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحه والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها والتوسع بها الخاصه

 او عن ، 15755 برلم 25215517 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس   منها المبٌعه الوحدات مساحه إجمالى ٌزٌد

 الثابتة)  الفنادق وتشؽٌل الامة -. بداخلها والمنشؤت المرافك وصٌانة الصناعٌة المناطك ادارة -. الفنى التعلٌم ومعاهد مدارس تشؽٌل

 او ترفٌهٌة او خدمٌه كانت سواء بذلن المرتبطه او المكمله واألنشطة السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واألجنحة والشمك والموتٌالت( 

 والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها والتوسع بها الخاصه المنشؤت واستكمال ، ثمافٌة او تجارٌة او رٌاضٌة

 - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ، منها المبٌعه الوحدات مساحه إجمالى ٌزٌد واال نجوم ثالثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحه

 زاٌد الشٌخ - الثالثة المجاورة - الثالث ىالح

 االٌوانٌه الطاله من المبنٌه المساحات اجمالى نصؾ على  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  121

 خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات لبمدن األمداد وسالسل التجارٌه المراكز وتشؽٌل الامه -. للمشروع

 بمرار ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى

 .2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس

 بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ األراضى وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء - العمارى التطوٌر -:72 المانون خارج أنشطة  

 المساحات اجمالى نصؾ على عن ، 15755 برلم 25215517 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس   للبناء واعدادها

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات لبمدن األمداد وسالسل التجارٌه المراكز وتشؽٌل الامه -. للمشروع االٌوانٌه الطاله من المبنٌه

 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌة والمناطك

 .2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد وما 2557 لسنة

 بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها هدؾب األراضى وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء - العمارى التطوٌر -:72 المانون خارج أنشطة  

 زاٌد الشٌخ - الثالثة المجاورة - الثالث الحى - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ، للبناء واعدادها

 إلامة - علٌها المنشؤت إلامة بعد أو بحالتها بٌعها أو  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  122

 -.   الؽٌر لحساب أو لحسابها إستؽاللها أو إدارتها أو تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة واإلدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانى

 عدا)  المشروبات جمٌع لتمدٌم الثابتة  والكافترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة -.  التجارٌة الموالت وادارة وتشؽٌل الامة

 وإدارة وتشؽٌل إلامة - السٌارات صٌانة مراكز وإدارة وتشؽٌل إلامة  -.  اواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة

 بٌعها أو عن ، 15755 برلم 25215517 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس   وإدارة وتشؽٌل إلامة - السٌارات معارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدارتها أو تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة واإلدارٌة والتجارٌة السكنٌة الوحداتو المبانى إلامة - علٌها المنشؤت إلامة بعد أو بحالتها

  والكافترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة -.  التجارٌة الموالت وادارة وتشؽٌل الامة -.   الؽٌر لحساب أو لحسابها إستؽاللها أو

 صٌانة مراكز وإدارة وتشؽٌل إلامة  -.  اواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات جمٌع لتمدٌم الثابتة

 المجاورة - الثالث الحى - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ، وإدارة وتشؽٌل إلامة - السٌارات معارض وإدارة وتشؽٌل إلامة - السٌارات

 زاٌد الشٌخ - الثالثة

 حسابات بإفراد االلتزام مع  واإلدارٌة التجارٌة الموالت  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  123

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لألنشطه مستملة مالى ومركز مالٌه

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع وكذلن ، 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح المانون أحكام مراعاة مع.   المانون بذات الواردة

 .  نشاطها لمباشرة

  

 بإفراد االلتزام مع  واإلدارٌة التجارٌة الموالت نع ، 15755 برلم 25215517 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس  

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لألنشطه مستملة مالى ومركز مالٌه حسابات

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع وكذلن ، 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح المانون أحكام مراعاة مع.   المانون بذات الواردة والحوافز

 زاٌد الشٌخ - الثالثة المجاورة - الثالث الحى - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار  ،  شركة   برودكشن فور بى ام اى -  124

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار عن ، 15781 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها مٌكتح

 زاٌد الشٌخ - رٌجٌنسى زاٌد مشروع - 35 عمارة - 5 شمة

 الهندسٌة للصناعات سدٌم -  125

SADEEM ENGINEERING INDUSTRIES   لوحات تصنٌع االخص وعلً الهندسٌة للصناعات مصنع وتشؽٌل إلامة  ،  شركة 

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن وملحماتها االلكترونٌة التحكم

 . األنشطة لممارسة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 وعلً الهندسٌة للصناعات مصنع وتشؽٌل إلامة عن ، 15758 برلم 25215517 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن وملحماتها االلكترونٌة التحكم لوحات تصنٌع االخص

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 الثالثة الصناعٌة المنطمة 145 رلم لطعة 2258 وحدة

  المربٌه و الممرإه و المسموعه الوسابل بكافة االعالن و الدعاٌه "  ،  شركة   برودكشن فور بى ام اى -  126

 حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة المعارض ماعدا والمعارض المإتمرات وتنظٌم الامة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كافة و التلفزٌونٌة و االذاعٌه المسلسالت و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلفزٌونٌه و السٌنمابٌه لالفالم التوزٌع و الفنى االنتاج "

 (  الوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال

 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

  المربٌه و الممرإه و المسموعه الوسابل بكافة االعالن و الدعاٌه " عن ، 15781 برلم

 حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة المعارض ماعدا والمعارض المإتمرات وتنظٌم الامة "

 كافة و التلفزٌونٌة و االذاعٌه المسلسالت و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلفزٌونٌه و السٌنمابٌه لالفالم التوزٌع و الفنى االنتاج "

 (  الوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال

 - رٌجٌنسى زاٌد مشروع - 35 عمارة - 5 شمة:  بجهة ، وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 زاٌد الشٌخ

127  - MARS TECH  بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه 2517 لسنه  72 ق داخل انشطه  ،  شركة   تٌن مارس 

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه انشطه من تشمله

  انواعها مختلؾب والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال

 وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج

 صناعه 2517 لسنه  72 ق داخل انشطه عن ، 15728 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   ادخال

 التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر

  انواعها مختلؾب والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال

 وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج

 الجٌزه  ـ الهرم شارع اول_  الطالبٌه لسم بجوار الراضى سالمه ش1:  بجهة ، ادخال

128  - MARS TECH  االلكترونٌه بالوسابل الحاسبات على البٌانات  ،  شركة   تٌن مارس  

 انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ اعمال

 الصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فى تستثمر الى المشروعات

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه

 والفنى والثمافى

 2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون خارج انشطه

 االلكترونى التسوٌك

  

 15728 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   لكل مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد  الشركه تلتزم

  االلكترونٌه بالوسابل الحاسبات على البٌانات عن ،

 انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ اعمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فى تستثمر الى المشروعات

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه

 والفنى والثمافى

 2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون خارج انشطه

 االلكترونى التسوٌك

  

 الهرم شارع اول_  الطالبٌه لسم بجوار الراضى سالمه ش1:  بجهة ، لكل مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد  الشركه تلتزم

 الجٌزه  ـ

129  - MARS TECH  التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى حده على نشاط  ،  شركة   تٌن مارس 

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

  المانون بذات الوارده

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن مراعاه مع

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 حالة وفى حده على نشاط عن ، 15728 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 تتمتع ال وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن مراعاه مع

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 الجٌزه  ـ الهرم شارع اول_  الطالبٌه لسم بجوار الراضى سالمه ش1:  بجهة ، او مصر فى ؼرضها تحمٌك

  العامة المماوالت -  ،  شركة   األراضً واستزراع الستصالح تالل -  135

 .األراضً واستزراع استصالح -

 المماوالت - عن ، 15685 برلم 25215515 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس.  والتصدٌر االستٌراد -

  العامة

 .األراضً واستزراع استصالح -

 أكتوبر 6 مدٌنة - الناصر عبد جمال محور - الشمس شركة عمارات 25 بلون 25 عمارة:  بجهة ،. والتصدٌر االستٌراد -

 البشرٌة واألدوٌة الطبٌة المستحضرات وبٌع وتوزٌع تجارة  ،  شركةQuality Of Beauty ( Qb   ) بٌوتى أوؾ كوالٌتى -  131

 الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  والتصدٌر الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الؽذابٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات والبٌطرٌه

 من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوابح

,  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه

 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 التجمٌل ومستحضرات والبٌطرٌه البشرٌة واألدوٌة الطبٌة المستحضرات وبٌع وتوزٌع تجارة عن ، 15761 برلم 25215525

,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  والتصدٌر الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الؽذابٌة والمكمالت

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً

 عمرانٌة -الثالثٌنى-هوٌدى كمال ش 53 رلم العمار- األول الدور - 1 شمة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 - ؼربٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة   ،  شركة   المشروعات وإدارة الزراعً لالستثمار جروب زٌدان -  132

 هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة االراضى  استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح

 الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

  2558 لسنة

 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

  2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن ، 15861 برلم

 هاتٌن فى شترطوٌ المستصلحة االراضى  استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح

 الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

  2558 لسنة

 -التعاونٌة الجمعٌة أمام -الجمهورٌة شارع:  بجهة ، او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 جٌزة - الصؾ

  اللحوم او التسمٌن  ،  شركة   المشروعات وإدارة الزراعً لالستثمار جروب زٌدان -  133

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

  الخٌول تربٌة

  السمكٌة الموزارع الامة

  والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة الهندسة

 مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك داخل والتجزبة الجملة تجارة

  2518 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاة

  2517 لسنه 72 ق خارج من انشطة

  اللحوم او التسمٌن عن ، 15861 برلم 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   عدا)  المشروعات ادارة

 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت جالنتا ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة

  الخٌول تربٌة

  السمكٌة الموزارع الامة

  والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة الهندسة

 مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك داخل والتجزبة الجملة تجارة

  2518 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاة

  2517 لسنه 72 ق خارج من انشطة

 جٌزة - الصؾ -التعاونٌة الجمعٌة أمام -الجمهورٌة شارع:  بجهة ، عدا)  المشروعات ادارة

 ( الفندلٌة االدارة  ،  شركة   المشروعات وإدارة الزراعً لالستثمار جروب زٌدان -  134

  التصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌسطك الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

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

 ( الفندلٌة االدارة عن ، 15861 برلم 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

  التصدٌر

 ٌسطك الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها

  المانون بذات الواردة حوافزوال بالضمانات

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

 جٌزة - الصؾ -التعاونٌة الجمعٌة أمام -الجمهورٌة شارع:  بجهة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   الؽذابٌة للصناعات سالم -  135

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

  المانون

 تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 15695 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

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

 سوٌؾ بنً - العرب بٌاض بمجمع الصناعٌة بالمنطمة 133 رلم وحده:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 مركز وأدارة وتشؽٌل ألامة - والتشطٌبات الدٌكور أعمال مماوالت  ،  شركة   COMPASS والتجمٌل للدٌكور كومباس -  136

 (  سنتر بٌوتى)  والجسم والشعر بالبشرة للعناٌة تجمٌل

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة ٌصالتراخ أستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 كلة وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فى ؼرضها

 . المانون الحكام طبما

 وتشؽٌل ألامة - والتشطٌبات الدٌكور أعمال مماوالت عن ، 15778 برلم 25215523 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 (  سنتر بٌوتى)  والجسم والشعر بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز وأدارة

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص أستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 كلة وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فى ؼرضها

 زاٌد الشٌخ - سودٌن - مول أسترب ذا بمشروع - االرضى بالدور( F4) رلم:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما

 دون وذلن.  العمارى التسوٌك.  العمارى االستثمار  ،  شركة   GET   LOCATION العمارى للتسوٌك لوكٌشن جٌت -  137

   مالها ،رأس.   االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل

 باحكام االخالل دون وذلن.  العمارى التسوٌك.  العمارى االستثمار عن ، 15638 برلم 25215556 فى ،لٌدت 5555550555

 - 429 عمارة 2 شمة:  بجهة ،.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 زاٌد الشٌخ - أدرٌس ذا كمبوند

 وتعببة لتصنٌع مصانع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة   الؽذابٌة المواد واستٌراد وتصدٌر والتجارة للصناعة الكندٌة العربٌة -  138

  والمكرونة والمعجنات الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  دلٌك مطحن وتشؽٌل الامة -

  الؽذابٌة المواد وتوزٌع تجارة -

 ( وتعدٌالتة المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم)  والتصدٌر االستٌراد -

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

   مالها ،رأس   أو باعمالها شبٌهة اهماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 المواد وتؽلٌؾ وتعببة لتصنٌع مصانع وتشؽٌل الامة - عن ، 15627 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555555550555

  والمكرونة والمعجنات الؽذابٌة

  دلٌك مطحن وتشؽٌل الامة -

  الؽذابٌة المواد وتوزٌع تجارة -

 ( وتعدٌالتة المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم)  والتصدٌر االستٌراد -

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 شارع 15:  بجهة ، أو باعمالها شبٌهة اهماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 - اٌران

 فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى  ،  شركة   الؽذابٌة المواد واستٌراد وتصدٌر والتجارة للصناعة الكندٌة العربٌة -  139

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى عن ، 15627 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555555550555   مالها ،رأس  

 - اٌران شارع 15:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 : 2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة  ،  شركة   HONEST العمرانٌة والتنمٌة لألستثمار أونست -  145

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار-

 جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع  مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء

 . 2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر

 . الصناعٌة للمناطك الصناعٌة والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌة المنطمة الراضً والتروٌج التسوٌك-

 عن ، 15666 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح-

 : 2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة

 جزٌرة شبه منطمة اعد فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار-

 جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع  مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء

 . 2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر

 . الصناعٌة للمناطك الصناعٌة والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌة المنطمة الراضً والتروٌج التسوٌك-

 أول اكتوبر 6 -4 لطعة - 3 المجاروة - 8 الحى 23:  بجهة ، التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح-

 المستصلحة االراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها  ،  شركة   HONEST العمرانٌة والتنمٌة لألستثمار أونست -  141

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وان.  واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.

 جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك لبري ولٌس

 .2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  ٌةالعمران المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط-

. ) 

 لالستزراع لابلة تجعلها عن ، 15666 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   لسنة 72 ق خارج من انشطة

.  واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة االراضً استزراع. 

 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك لبري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان

 .2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط-

. ) 

 أول اكتوبر 6 -4 لطعة - 3 المجاروة - 8 الحى 23:  بجهة ، لسنة 72 ق خارج من انشطة

 :  2517  ،  شركة   HONEST العمرانٌة والتنمٌة لألستثمار أونست -  142

 . لعماريا التسوٌك-

 واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ واالراضً والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات والامة وتاجٌر وبٌع شراء-

 او اتملٌكها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً والامة علٌها المنشات الامة بعد او بحالتها بٌعها او للبناء

 مراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزارء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع الؽٌر حساب او لحسابهما استؽاللها او ادارتها او تاجٌرها

 . 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 :  2517 عن ، 15666 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   االستشارات-

 . العماري التسوٌك-

 واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ واالراضً والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة الوحدات والامة وتاجٌر وبٌع شراء-

 او اتملٌكها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً والامة علٌها المنشات الامة بعد او بحالتها بٌعها او للبناء

 مراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزارء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع الؽٌر حساب او لحسابهما استؽاللها او ادارتها او تاجٌرها

 . 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 أول اكتوبر 6 -4 لطعة - 3 المجاروة - 8 الحى 23:  بجهة ، االستشارات-

 . الهندسٌة  ،  شركة   HONEST العمرانٌة والتنمٌة لألستثمار أونست -  143

 . الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة-

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 وٌشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 عن ، 15666 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   االنشطه هذه لممارسة الالزمة استصدارالتراخٌص

 . الهندسٌة

 . الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة-

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 وٌشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 أول اكتوبر 6 -4 لطعة - 3 المجاروة - 8 الحى 23:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسة الالزمة استصدارالتراخٌص

 .  ،  شركة   HONEST العمرانٌة والتنمٌة لألستثمار أونست -  144



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 .   المانون الحكام طبما

 . عن ، 15666 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 أول اكتوبر 6 -4 لطعة - 3 المجاروة - 8 الحى 23:  بجهة ،.   المانون الحكام طبما

 الطاله بانظمه الخاصه االجهزه وتركٌب تورٌد  ،  شركة   RIGHT ENERGY SOLUTIONS   الطاله لحلول راٌت -  145

 بؤحكام االخالل دون وذلن العامه المماوالت -  المٌاس واجهزه والمولدات والكابالت السعات مختلفه الكهربابٌه واللوحات الشمسٌه

 . األنشطة لممارسة الالزمة لتراخٌصا استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الطاله بانظمه الخاصه االجهزه وتركٌب تورٌد عن ، 15648 برلم 25215556 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 بؤحكام االخالل دون وذلن العامه المماوالت -  المٌاس واجهزه والمولدات والكابالت السعات مختلفه الكهربابٌه واللوحات الشمسٌه

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - البدرشٌن  واللؽات المعلومات تكنولوجٌا محطه امام السرٌع اسٌوط مصر ش

 .  لانونا   به مسموح هو فٌما العامة التجارة  ،  شركة   والتصدٌر العامة للتجارة اآلثٌر -  146

 .  التصدٌر ــ

 (  واللٌموزٌن التموٌلً التؤجٌر عدا)  السٌارات واستبدال وشراء وبٌع تؤجٌر ــ

  العماري االستثمار ــ

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو الهابؤعم شبٌهه أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .  لانونا   به مسموح هو فٌما العامة التجارة عن ، 15613

 .  التصدٌر ــ

 (  واللٌموزٌن التموٌلً التؤجٌر عدا)  السٌارات واستبدال وشراء وبٌع تؤجٌر ــ

  العماري االستثمار ــ

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ــ الظافر شارع ــ األهرام برج 26:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) المسرحٌة الفنون مجال فى استشارات "  ،  شركة   االستشارات و للتدرٌب مرتجل -  147

 كذا و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات

 (التنفٌذٌه والبحته المال رأس سوق

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز ادارة وتشؽٌل الامة "

 .المسرحٌة المالبس و الموسٌمٌة االالت  بٌع "

 الفنون مجال فى استشارات " عن ، 15639 برلم 25215556 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   بٌع "

 بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات وكذا مالٌهال االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) المسرحٌة

 المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زٌادة

 (التنفٌذٌه والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز ادارة وتشؽٌل الامة "

 .المسرحٌة المالبس و الموسٌمٌة االالت  بٌع "

 فٌصل التعاون - الفرن شارع 6:  بجهة ، بٌع "

 .التٌشٌرتات  ،  شركة   االستشارات و للتدرٌب مرتجل -  148

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .التٌشٌرتات عن ، 15639 برلم 25215556 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 6:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 فٌصل التعاون - الفرن شارع

 .  الشنط و االحذٌة و المالبس انواع كافة توزٌع و تجارة -  ،  شركة   LUSH BOUTIQUE  للتجارة الش -  149

 والٌنشا ،  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 بما و المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص ىعل الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام الٌخل

 و ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 و المالبس انواع كافة توزٌع و تجارة - عن ، 15653 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   للشركة ٌجوز

 .  الشنط و االحذٌة

 والٌنشا ،  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 بما و المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام الٌخل

 و ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 -  الرابعة السٌاحٌة المرٌة - 376 عمارة:  بجهة ، للشركة ٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اعماآل تزاول التى ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان  ،  شركة   LUSH BOUTIQUE  للتجارة الش -  155

 أن أو معها أو اخرى شركة فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة

    المانون ألحكام طبمآ كله ذلن و اخرى طبٌعة من شركة الى تتحول

 ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان عن ، 15653 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 شركة فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماآل تزاول التى

 السٌاحٌة المرٌة - 376 عمارة:  بجهة ، المانون ألحكام طبمآ كله ذلن و اخرى طبٌعة من شركة الى تتحول أن أو معها أو اخرى

 -  الرابعة

 ( ماركت السوبر) التجارٌة المحالت وأدارة وتشؽٌل ألامة -1  ،  شركة   مــاركـــت أورو -  151

 .  لانونا به مسموح هو فٌما العامه التجارة -2

  الؽذابٌة تورٌدالمواد -3

 عدا) اواى والتٌن والمشروبات المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل ألامة -4

 ( .والخمور الكحولٌة المشروبات

 .التصدٌر -5

 . االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص أستصدار وبشرط السارٌة والمرارات بحواللوا الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 برلم 25215518 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 ( ماركت السوبر) التجارٌة المحالت وأدارة وتشؽٌل ألامة -1 عن ، 15726

 .  لانونا به مسموح هو فٌما العامه التجارة -2

  الؽذابٌة تورٌدالمواد -3

 عدا) اواى والتٌن والمشروبات المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل ألامة -4

 ( .والخمور الكحولٌة المشروبات

 .التصدٌر -5

 . االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص أستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 سكنى15 مبنى بالدوراالرضى 3,2,1 رلم محالت:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 -جاردنز طٌبة - تجارى

 فً أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌه مالأع تزاول التى  ،  شركة   مــاركـــت أورو -  152

  المانون الحكام طبما وذلن فٌها استبدلها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج

 تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌه أعمال تزاول التى عن ، 15726 برلم 25215518 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن فٌها استبدلها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على

 -جاردنز طٌبة - تجارى سكنى15 مبنى بالدوراالرضى 3,2,1 رلم محالت

 تمدٌم  ،  شركة   GOLDEN HORSE FOR BUSINESS MEN SERVICES االعمال رجال لخدمات الذهبى الحصان -  153

 برلم 25215517 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس(   كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات

 بالدور 6 رلم الوحدة:  بجهة ،(  كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات تمدٌم عن ، 15714

 الجٌزه - الهرم - الظافر شارع 26 رلم بالعمار االرضى

 . واعالن دعاٌة -  ،  شركة   Gemini Creative Studios ستودٌوز كرٌتٌؾ جٌمٌناى -  154



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌعها و والتلفٌزٌوٌنة االذاعٌة والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفٌزٌونٌة السٌنمابٌة لالفالم االعالنً و الفنً االنتاج -

 . توزٌعها و

 - التصوٌر - الدوبالج - الصوتً التعلٌك) مجاالت فً البشرٌه الموارد تنمٌه و تدرٌب و العداد مراكز تشؽٌل و الامه -

 - العامه العاللات مجال - الستاٌل - اب المٌن - الدٌكور - االخراج - االنٌمٌشن و  الجرافٌكس - الصوتٌه الهندسه - المونتاج

 ( . مٌدٌا السوشٌال

 ، 15766 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   من الفنٌه االعمال كافه و المونتاج باعمال المٌام -

 . واعالن دعاٌة - عن

 بٌعها و والتلفٌزٌوٌنة االذاعٌة والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفٌزٌونٌة السٌنمابٌة لالفالم االعالنً و الفنً االنتاج -

 . توزٌعها و

 - التصوٌر - الدوبالج - الصوتً التعلٌك) مجاالت فً البشرٌه الموارد تنمٌه و تدرٌب و العداد مراكز تشؽٌل و الامه -

 - العامه العاللات مجال - الستاٌل - اب المٌن - الدٌكور - االخراج - االنٌمٌشن و  الجرافٌكس - الصوتٌه الهندسه - المونتاج

 ( . مٌدٌا السوشٌال

  - السابع الحً - االولى المجاورة - الجمان - 2 ب عمارة:  بجهة ، من الفنٌه االعمال كافه و ونتاجالم باعمال المٌام -

 زاٌد الشٌخ

 - دوبالج - مٌكساج - صوت تسجٌل - تصوٌر)   ،  شركة   Gemini Creative Studios ستودٌوز كرٌتٌؾ جٌمٌناى -  155

 ( االنٌمٌشن و الجرافٌكس - االلوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج

 . السٌنمابً العرض دور تشؽٌل و اداره -

 ( .االذاعً البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) وتؤجٌرها الصوت و التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز واعداد -

 (.التموٌلً التاجٌر) عدا فٌما االضاءه و التصوٌر معدات كافه تاجٌر و بٌع -

 . الرٌاضٌه الؽنابٌه و الثمافٌه المهرجانات و الفعالٌات و العامه الحفالت و المإتمرات تنظٌم و الامه -

 - تصوٌر)  عن ، 15766 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الفن مجال فً االستشارات تمدٌم -

 ( االنٌمٌشن و الجرافٌكس - االلوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج - مٌكساج - صوت تسجٌل

 . السٌنمابً العرض دور تشؽٌل و اداره -

 ( .االذاعً البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) وتؤجٌرها الصوت و التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز واعداد -

 (.التموٌلً التاجٌر) عدا فٌما االضاءه و التصوٌر معدات كافه تاجٌر و بٌع -

 . الرٌاضٌه الؽنابٌه و الثمافٌه المهرجانات و الفعالٌات و العامه الحفالت و المإتمرات تنظٌم و الامه -

 زاٌد الشٌخ  - السابع الحً - االولى المجاورة - الجمان - 2 ب عمارة:  بجهة ، الفن مجال فً االستشارات تمدٌم -

 االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  التمثٌل و  ،  شركة   Gemini Creative Studios ستودٌوز كرٌتٌؾ جٌمٌناى -  156

 وكذالن االستحواذ و المال راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه الدراسات و االستشارات و المانونٌه االستشارات كذالن   المالٌه

 من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات لالنشطه المالٌه االوراق  عن المالٌه االستشارات

 ( .التنفٌذٌه والبحته المال راس سوق لانون

 . االلكترونٌه المنصات و االلكترونٌه الموالع اداره و تشؽٌل و تصمٌم و انشاء -

 . االلكترونً التسوٌك -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فٌما)  التمثٌل و عن ، 15766 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الفٌدٌوهات تصمٌم و اعداد -

 راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه الدراسات و االستشارات و المانونٌه االستشارات كذالن   المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا

 المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات لالنشطه المالٌه االوراق  عن المالٌه االستشارات وكذالن االستحواذ و المال

 ( .التنفٌذٌه والبحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها

 . االلكترونٌه المنصات و االلكترونٌه الموالع اداره و تشؽٌل و تصمٌم و انشاء -

 . االلكترونً التسوٌك -

 زاٌد الشٌخ  - السابع الحً - االولى المجاورة - الجمان - 2 ب عمارة:  بجهة ، الفٌدٌوهات تصمٌم و اعداد -

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   والتصدٌر العامة للتجارة اآلثٌر -  157

 ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 15613 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 ــ الظافر شارع ــ األهرام برج 26:  بجهة

  الزراعٌة والمستلزمات والحاصالت المنتجات وتورٌد وتوزٌع تجارة "  ،  شركة   PLANTOPIA بالنتوبٌا -  158

  الزراعٌة والحاصالت المنتجات تصدٌر "

 رطوٌشت.المستصلحة األراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

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

 مصر جمهورٌه ربٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 2558 لسنه 356 رلم العربٌه

 المنتجات وتورٌد وتوزٌع تجارة " عن ، 15751 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   تربٌة "

  الزراعٌة والمستلزمات والحاصالت

  الزراعٌة والحاصالت المنتجات تصدٌر "

 وٌشترط.المستصلحة األراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

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

 مصر جمهورٌه ربٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 2558 لسنه 356 رلم العربٌه

 - العٌلة بٌت اسكان مشروع - ب 4:  بجهة ، تربٌة "

 اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع  ،  شركة   PLANTOPIA بالنتوبٌا -  159

 . 

 السمكٌة المزارع الامة "

 (الفرنشاٌز) التجارٌة العالمات استؽالل "

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح انٌنالمو بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

  

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع عن ، 15751 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السمكٌة المزارع الامة "

 (الفرنشاٌز) التجارٌة العالمات استؽالل "

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - العٌلة بٌت اسكان مشروع - ب 4: 

 الحوافز و االستثماربالضمانات لانون خارج األنشطة تتمتع ال  ،  شركة   شركاه و الجمال حسن محمود رضا محمود -  165

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المدرات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون بذات الواردة

 نشاطها لمباشرة

 و االستثماربالضمانات لانون خارج األنشطة تتمتع ال عن ، 15722 برلم 25215518 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المدرات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون بذات ردةالوا الحوافز

 الحوامدٌة مستشفى خلؾ دسولً إبراهٌم شارع 15:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 : 2517 لسنة 72ق داخل من أنشطة  ،  شركة   شركاه و الجمال حسن محمود رضا محمود -  161

 ?علٌها صناعٌة عملٌات أي إجراء و تجهٌزها و تمطٌعها و المعادن تشعٌل و لتشكٌل مصنع تشؽٌل و إلامة

 :2517 لسنة 72ق داخل من أنشطة

 .?الزلط و الرمل محاجر ذلن ٌشمل ال و إستخراجها و المعادن و التعدٌنٌة الخامات عن التنمٌب

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة األنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد اإللتزام الشركة على

 3555550555   مالها ،رأس   أن على 2517 لسنة 72 رلم االسثتمار بمانون الورادة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌصمط

 : 2517 لسنة 72ق داخل من أنشطة عن ، 15722 برلم 25215518 فى ،لٌدت

 ?علٌها صناعٌة عملٌات أي إجراء و تجهٌزها و تمطٌعها و المعادن تشعٌل و لتشكٌل مصنع تشؽٌل و إلامة

 :2517 لسنة 72ق داخل من أنشطة

 .?الزلط و الرمل محاجر ذلن ٌشمل ال و إستخراجها و المعادن و التعدٌنٌة الخامات عن التنمٌب

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة األنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد اإللتزام الشركة على

 دسولً إبراهٌم شارع 15:  بجهة ، أن على 2517 لسنة 72 رلم االسثتمار بمانون الورادة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌصمط

 الحوامدٌة مستشفى خلؾ

 - الورلٌة المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة/    ،  شركة   الورلٌة المنتجات تجارة و طباعة و لتصنٌع بان رٌفر -  162

 عدا لٌما الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و النابٌة المناطك داخل:  الورلٌة للمنتجات التجزبة و الجملة تجارة - مطبعة تشؽٌل و الامة

 لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام االدخالل دون وذلن

 - الورلٌة المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة/   عن ، 15774 برلم 25215525 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   و

 عدا لٌما الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و النابٌة المناطك داخل:  الورلٌة للمنتجات التجزبة و الجملة تجارة - مطبعة تشؽٌل و الامة

 لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام االدخالل دون وذلن

 - ساعد ابو عرب - المطرولات مصنع امام رفعت نبٌل مصنع خلؾ سلٌم الشٌخ ش:  بجهة ، و

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة ٌجوز  ،  شركة   الورلٌة المنتجات تجارة و طباعة و لتصنٌع بان رٌفر -  163

 لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى ؼٌرها و الشركات

 المانون الحكام طبما   ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة ٌجوز عن ، 15774 برلم 25215525 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى ؼٌرها و الشركات

 مصنع امام رفعت نبٌل مصنع خلؾ سلٌم الشٌخ ش:  بجهة ، المانون الحكام طبما   ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 - ساعد ابو عرب - المطرولات

 دون  الصحٌة بالمنتجعات الخاصة الهنسٌة التصمٌمات اعداد  ،  شركة   PEONIA EGYPT للتصمٌمات مصر بٌونٌا -  164

 ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل

 فً ؼرضها تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 15555550555   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او  فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر

 نٌنالموا باحكام االخالل دون  الصحٌة بالمنتجعات الخاصة الهنسٌة التصمٌمات اعداد عن ، 15855 برلم 25215524 فى ،لٌدت

 من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح

 كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه

 الجٌزة - الدلً - مصدق شارع 72:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او  فٌها تندمج ان لها ٌجوز

      العمومٌة التورٌدات  ،  شركة   CRM    العمومٌة للتورٌدات ام ار سً مجموعة -  165

 الجاهزة والمالبس الؽذابٌة المواد تجارة   

    الجاهزة والمالبس الؽذابٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه    

      العمومٌة التورٌدات عن ، 15854 برلم 25215526 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 الجاهزة والمالبس الؽذابٌة المواد تجارة   

 - البلد ؼرب - البراجٌل - عبدالناصر جمال ش  59:  بجهة ، الجاهزة والمالبس الؽذابٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه    

 الجٌزة

 تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك  ،  شركة   للمماوالت ماتركس -  166

 . ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو

 أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك عن ، 15859 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 الجٌزة - المهندسٌن - السودان ع شار168:  بجهة ،.  ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج

 المحمول الهاتؾ شبكات محطات تركٌب مماوالت- العمومٌة التورٌدات - العامة  المماوالت  ،  شركة   للمماوالت ماتركس -  167

 التصدٌر-لها لمتنملةا الصٌانة و

 الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات كذا و المالٌة الالوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االورق عن المالٌة االستشارات كذا و االستحواذ و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

   مالها ،رأس   التجارة  -( التنفٌذٌة البحتة و المال راس سوق لانون من27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 محطات تركٌب مماوالت- العمومٌة التورٌدات - العامة  المماوالت عن ، 15859 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555

 التصدٌر-لها المتنملة الصٌانة و المحمول الهاتؾ شبكات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات كذا و المالٌة الالوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االورق عن المالٌة االستشارات كذا و االستحواذ و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 ع شار168:  بجهة ، التجارة  -( التنفٌذٌة البحتة و المال راس سوق لانون من27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 الجٌزة - المهندسٌن - السودان

  االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة  ،  شركة   TRUST 2020 االلكترونٌة للتجارة2525 ترست -  168

 ترونًااللك التسوٌك 5

 التجارٌة الوساطة 5

  الؽٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و الطبٌة األؼذٌة و النباتات و األعشاب و الؽذابٌة المكوالت و التجمٌل مستحضرات تجارة5

  الصٌدلٌات تطوٌر و إدارة5

 و البري و البحري النمل خدمات و المالحٌة التوكٌالت و الطلبات توصٌل و التفرٌػ و الشحن من اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم 5

  العامة التورٌدات و التجارٌة التوكٌالت و الجمركً التخلٌص و الجوي

 ، 15859 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ذلن و

  االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة عن

 االلكترونً التسوٌك 5

 التجارٌة الوساطة 5

  الؽٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و الطبٌة األؼذٌة و النباتات و األعشاب و الؽذابٌة المكوالت و التجمٌل مستحضرات تجارة5

  الصٌدلٌات تطوٌر و إدارة5

 و البري و البحري النمل خدمات و المالحٌة التوكٌالت و الطلبات توصٌل و التفرٌػ و الشحن من اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم 5

  العامة التورٌدات و التجارٌة التوكٌالت و الجمركً التخلٌص و الجوي

 المجاورة - اكتوبر ثان لسم - المركزي المحور  57 رلم العمار:  بجهة ، المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ذلن و

 جٌزة - اكتوبر 6 - 4 شمة - الرابع الحً - األولى

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او  ،  شركة   البشري الشٌؾ ألبان مزارع -  169

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او عن ، 15959 برلم 25215535 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  المانون الحكام

 المحور - 7 الحى - االردنٌة سنتر - االرضى بالدور تجارى محل:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 المركزى

 تندمج أن لها ٌجوز وكما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو  ،  شركة   البرى للشحن جواب -  175

 . المانون ألحكام طبم ا لنوذ بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو عن ، 15833 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 - المشربٌة شارع ب مدخل 25:  بجهة ،. المانون ألحكام طبم ا وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز وكما الخارج

 الهرم - الهرم لسم - البكارى منشؤة زمام

 .الحٌوانات وتربٌة األلبان إنتاج فً المتخصصة المزارع إدارة -  ،  شركة   البشري الشٌؾ ألبان مزارع -  171

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 المتخصصة المزارع إدارة - عن ، 15959 برلم 25215535 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   مصر فى ؼرضها

 .الحٌوانات وتربٌة األلبان إنتاج فً

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 المركزى المحور - 7 الحى - االردنٌة سنتر - االرضى بالدور تجارى محل:  بجهة ، مصر فى ؼرضها

 .والنتجات للبضابع البري والنمل الشحن خدمات تمدٌم  ،  شركة   البرى للشحن جواب -  172

 بسجل المٌد بعد إال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البري النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 . والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

   مالها ،رأس   بؤعمالها شٌبه أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .والنتجات للبضابع البري والنمل الشحن خدمات تمدٌم عن ، 15833 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555

 بسجل المٌد بعد إال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البري النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 . والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 شارع ب مدخل 25:  بجهة ، بؤعمالها شٌبه أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الهرم - الهرم لسم - البكارى منشؤة زمام - المشربٌة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها  ،  شركة   EV SUN صن اٌؾ -  173

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها عن ، 15834 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الهرم - السٌسى نزلة - الحلو فاروق ش 19:  بجهة ، المانون الحكام

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً  ،  شركة   HAYBAN هٌبان -  174

  المانون الحكام

 او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً عن ، 15739 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الجمعٌة ارض - احمد عدلى ش 31:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 -:2517 لسنه 72 ق داخل انشطه  ،  شركة   EV SUN صن اٌؾ -  175

 شبه منطمه عدا الجدٌده العمرانٌه النابٌهوالمجتمعات المناطك داخل:  الكهربابٌه واالجهزه المنزلٌه لالدوات والتجزبه الجمله تجاره

 ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد مراعاهما مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

 2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

  -:2517 لسنه 72 ق خارج انشطه

 العمومٌه التورٌدات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   مالها ،رأس   التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركه تلتزم

 -:2517 لسنه 72 ق داخل انشطه عن ، 15834 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555

 شبه منطمه عدا الجدٌده العمرانٌه النابٌهوالمجتمعات المناطك داخل:  الكهربابٌه واالجهزه المنزلٌه لالدوات والتجزبه الجمله تجاره

 ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم اءالوزر ربٌس بمرار ورد مراعاهما مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

 2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

  -:2517 لسنه 72 ق خارج انشطه

 العمومٌه التورٌدات -

 ش 19:  بجهة ، التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركه تلتزم

 الهرم - السٌسى نزلة - الحلو فاروق

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه  ،  شركة   EV SUN صن اٌؾ -  176

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال وكذا ،2517 لسنه 72

 .االنشطه هذه لممارسه الالزمه التارخٌص استصدار وبشرط السارٌه، واللوابحوالمرارات الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 عن ، 15834 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 االنشطه تتمتع ال وكذا ،2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 .االنشطه هذه لممارسه الالزمه التارخٌص استصدار وبشرط السارٌه، واللوابحوالمرارات الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 الهرم - السٌسى نزلة - الحلو فاروق ش 19:  بجهة ، ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال  ،  شركة   HAYBAN هٌبان -  177

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج

 اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال

 منتجات تسوٌك

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال عن ، 15739 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   ؼرضها تحمٌك

 اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج

 اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال

 منتجات تسوٌك

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 ًعل تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 الجمعٌة ارض - احمد عدلى ش 31:  بجهة ، ؼرضها تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كل ومستلزمات ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة  ،  شركة   WHITE WORLD FOR TRADING للتجارة وورلد واٌت -  178

 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع( )2553 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع) سبك

 (2553 لسنه

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

 ، 15672 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

( 2553 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع) سبك كل ومستلزمات ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة عن

 (2553 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع)

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

 - أكتوبر حدابك - الفٌروز - الثالثة المنطمة - أ 152:  بجهة ، لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"  ،  شركة   WHITE WORLD FOR TRADING للتجارة وورلد واٌت -  179

 ومستلزمات ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب ألجهزة األخص وعلى

 .سبك كل

 مستلزمات وصٌانة ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب أجهزة صٌانة

 (2553 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع) سبك كل

   مالها ،رأس   والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب ألجهزة األخص وعلى العمومٌة التورٌدات

 األخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة" عن ، 15672 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555

 .سبك كل ومستلزمات ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب ألجهزة

 مستلزمات وصٌانة ومشتمالتها واشكالها انواعها بكافة والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب أجهزة صٌانة

 (2553 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج دفاعال وزٌر لرار مراعاه مع) سبك كل

 المنطمة - أ 152:  بجهة ، والشبكات الذكٌة واألنظمة المرالبة وكامٌرات االلى الحاسب ألجهزة األخص وعلى العمومٌة التورٌدات

 - أكتوبر حدابك - الفٌروز - الثالثة

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن  ،  شركة   WHITE WORLD FOR TRADING للتجارة وورلد واٌت -  185

 . المانون ألحكام

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن عن ، 15672 برلم 25215515 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 - أكتوبر حدابك - الفٌروز - الثالثة المنطمة - أ 152:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التصدٌر  ،  شركة   للتصدٌر جربٌرا -  181

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التصدٌر عن ، 15665 برلم 25215559 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص ستصدارا وبشرط السارٌة والمرارات

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 2:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الوراق رامى أبو شارع مع العروبة شارع تماطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدا ما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة  والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة  ،  شركة   Metchicken متشكن -  182

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن         اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم الكحولٌة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الثابتة  والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة عن ، 15756 برلم 25215517 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن         اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم الكحولٌة عدا ما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 الدلى شارع 59 ـ االرضى بالدور محل

 بؤحكام االخالل دون وذلن   واألكسسوارات الجلدٌة المنتجات تجارة  ،  شركة   واالكسسوارات الجلدٌة للمنتجات دورو -  183

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 دون وذلن   واألكسسوارات الجلدٌة المنتجات تجارة عن ، 15784 برلم 25215523 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - جهٌنة مٌدان - العرب مول - االرضى الدور - G 221 محل

 الفنى الدعم خدمات تثدٌم مجال وفى المالٌه االستشارات تمدٌم  ،  شركة   BOLSTERS ADVISORY ادفٌزرى بولسترس -  184

 فمط االدارٌه الناحٌه من الشركات هٌكله أعاده

 والمعدات العمارٌه االصول تمٌٌم

 الدعم خدمات تثدٌم مجال وفى المالٌه االستشارات تمدٌم عن ، 15837 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الفنى

 فمط االدارٌه الناحٌه من الشركات هٌكله أعاده

 الجٌزه المهندسٌن الفواكه شارع27:  بجهة ، والمعدات العمارٌه االصول تمٌٌم

  العماري والتطوٌر والتسوٌك االستثمار  ،  شركة   THE POINT  - العمرانً للتطوٌر بوٌنت ذا -  185

  والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت -

  العمومٌه التورٌدات -

 وإجراءات وشروط الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع - المشروعات اداره -

 . بها الترخٌص

 بمرار ورد ما مراعاه مع(  صرؾ - مٌاه - كهرباء)  االساسٌه بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض األراضً وتمسٌم وبٌع شراء

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار مراعاه مراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزاراء ربٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتطوٌر والتسوٌك االستثمار عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   السٌاحٌه المري ألامه

  العماري

  والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت -

  العمومٌه التورٌدات -

 وإجراءات وشروط الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع - المشروعات اداره -

 . بها الترخٌص

 بمرار ورد ما مراعاه مع(  صرؾ - مٌاه - كهرباء)  االساسٌه بالمرافك ومدها علٌها البناء بؽرض األراضً وتمسٌم وبٌع شراء

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار مراعاه مراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزاراء ربٌس

 . الجٌزه - الهرم لسم - االهرام حدابك - 15 رلم شارع - أ 349:  بجهة ، السٌاحٌه المري ألامه

 بما المرتبطه او المكمله واالنشطه والموتٌالت(  الثابته)  والفنادق  ،  شركة   THE POINT  - العمرانً للتطوٌر بوٌنت ذا -  186

  وثمافٌه وتجارٌه ورٌاضٌه ترفٌهٌه خدمه من ذكر

  للمشروعات الجدوي دراسات اعداد -

 معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط العامه والحفالت والمإتمرات السٌاحٌه المعارض عدا المعارض وتنظٌم ألامه -

 حده علً

 االٌجار او بالتملٌن واستؽاللها(  طرق - تلٌفونات - كهرباء - صحً صرؾ - مٌاه)  االساسٌه البنٌه بمرافك األراضً تجهٌز -

  2والمٌادٌن والطرق الحدابك وتنسٌك

)  والفنادق عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   العمرانٌه المناطك وتنمٌه والامه تخطٌط

  وثمافٌه وتجارٌه ورٌاضٌه ترفٌهٌه خدمه من ذكر بما المرتبطه او المكمله واالنشطه والموتٌالت(  الثابته

  للمشروعات الجدوي دراسات اعداد -

 معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط العامه والحفالت والمإتمرات السٌاحٌه المعارض عدا المعارض وتنظٌم ألامه -

 حده علً

 االٌجار او بالتملٌن واستؽاللها(  طرق - تلٌفونات - كهرباء - صحً صرؾ - مٌاه)  االساسٌه البنٌه بمرافك األراضً تجهٌز -

  2والمٌادٌن والطرق الحدابك وتنسٌك

 . الجٌزه - الهرم لسم - االهرام حدابك - 15 رلم شارع - أ 349:  بجهة ، العمرانٌه المناطك وتنمٌه والامه تخطٌط

 النابٌه والمناطك العمرانٌه والمجتمعات الصناعٌه المناطك)   ،  شركة   THE POINT  - العمرانً للتطوٌر بوٌنت ذا -  187

 الالزمه التراخٌص  استصدار وبشرط السارٌه المراراتو واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن(  المدٌم الوادي خارج

 االنشطه هذه لممارسه

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال نزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 اخري طبٌعه من شركه الً تتحول ان او معها او اخري شركه فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك

   المانون الحكام طبما كله وذلن

 والمناطك العمرانٌه والمجتمعات الصناعٌه المناطك)  عن ، 15735 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الالزمه التراخٌص  استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن(  المدٌم الوادي خارج النابٌه

 االنشطه هذه لممارسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال نزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 اخري طبٌعه من شركه الً تتحول ان او معها او اخري شركه فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . الجٌزه - الهرم لسم - االهرام حدابك - 15 رلم شارع - أ 349:  بجهة ، المانون الحكام طبما كله وذلن

 و البالستٌن لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامه -1  ،  شركة   TOWN PLAST  البالستٌكٌه اللدابن لتصنٌع بالست تاون -  188

  البالستٌن وبثك تخرٌز و االومٌالٌن و البالستٌكٌه اللدابن

  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و ، السارٌه المرارات و اللوابح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او باعملها شبٌهه اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز و

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

 و البالستٌن لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامه -1 عن ، 15657 برلم 25215554 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

  البالستٌن وبثك تخرٌز و االومٌالٌن و البالستٌكٌه اللدابن

  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و ، السارٌه المرارات و اللوابح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او باعملها شبٌهه اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز و

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

 _ الرابع الحً_  االولً المجاوره_  85 عماره_  2 شمه: 

 .الخشبً األثاث وبٌع وتوزع تجارة "  ،  شركة   العامة والتشطٌبات األثاث لتجارة السالم -  189

 .الخشبٌة التشطٌبات أعمال مماوالت "

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .الخشبً األثاث وبٌع وتوزع تجارة " عن ، 15654 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 .الخشبٌة التشطٌبات أعمال مماوالت "

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 1:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - الدكرور بوالق - الطالبٌة - مول فرست مول - طهرمس كفر طرٌك ش

 الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة  ،  شركة   LET,S KEBDA كبدة لٌتس -  195

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن( .  والخمور الكحولٌة المشروبات عدا)  اواى والتٌن ةالمشروبات

 .  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن ان للشركة ٌجوز

 55550555   مالها ،رأس   او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة عن ، 15676 برلم 25215515 فى ،لٌدت

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن( .  والخمور الكحولٌة المشروبات عدا)  اواى والتٌن ةالمشروبات

 .  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن ان للشركة ٌجوز

 - 7 رلم تجارى محل:  بجهة ، او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 الدلى - الرفاعى شارع ناصٌة - ب 25 رلم العمار

.   الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها  ،  شركة   LET,S KEBDA كبدة لٌتس -  191

 مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها عن ، 15676 برلم 25215515 فى ،لٌدت 55550555   مالها ،رأس

 الدلى - الرفاعى شارع ناصٌة - ب 25 رلم العمار - 7 رلم تجارى محل:  بجهة ،.  الموانٌن احكام مراعاة

 بالمدن العمارى االستثمار:   72 لانون داخل أنشطة  ،  شركة   NEW CITY العمارٌة والمشروعات للتنمٌة سٌتى نٌو -  192

 ورد ما راعاهم مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمتجمعات

 التنفٌذ ادارة اعمال -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار

 انشاء -.  للمصانع واالدارٌة الفنٌة الهٌكلة واعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات

 25215517 فى ،لٌدت 255555550555   مالها ،رأس   استصالح -.للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة ومصانع مبانى

 والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمتجمعات بالمدن العمارى االستثمار:   72 لانون داخل أنشطة عن ، 15755 برلم

 ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

 على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ ادارة اعمال -. 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار

 -.للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة طمةبالمن ومصانع مبانى انشاء -.  للمصانع واالدارٌة الفنٌة الهٌكلة واعادة أنشطتها اختالؾ

 زاٌد الشٌخ - الثالثة المجاورة - الثالث الحى - 61 فٌال - 1 شمة:  بجهة ، استصالح

 لالستشارات اي ام اس بً -  193

PSME Consultancy   المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم ?  ،  شركة 

 مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسة بالتمٌٌم

 ( . التنفٌذٌة والبحته المال رأس لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إلعداد مركز وتشؽٌل إلامة 

   بموافمة ورد لما ووفما الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2511 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع المشروعات إدارة 

 االستشارات عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم ? عن ، 15777 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس

 المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسة لتمٌٌمبا المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة

 ( . التنفٌذٌة والبحته المال رأس لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إلعداد مركز وتشؽٌل إلامة 

 بموافمة ورد لما ووفما الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2511 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع المشروعات إدارة 

 المهندسٌن - الفالح ش 3:  بجهة ،

 لالستشارات اي ام اس بً -  194

PSME Consultancy   بها الترخٌص وإجراءات  ،  شركة . 

 ( . حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط)  السٌاحٌة المعارض عدا فٌما المعارض وتنظٌم إلامة 

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 . العمومٌة التورٌدات 

 . المنتجات تسوٌك 

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة اإللكترونً المحتوى إنتاج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . واإلعالن الدعاٌة 

 . بها الترخٌص وإجراءات عن ، 15777 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 ( . حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط)  السٌاحٌة المعارض عدا فٌما المعارض وتنظٌم إلامة 

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 . العمومٌة التورٌدات 

 . المنتجات تسوٌك 

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة اإللكترونً المحتوى إنتاج 

 المهندسٌن - الفالح ش 3:  بجهة ،.  واإلعالن الدعاٌة 

 المجففة الفواكه النتاج مصنع وتشؽٌل إلامة-: 72/2517 االستثمار لانون داخل أنشطة  ،  شركة   الؽذابٌة للصناعات سالم -  195

 (تٌن - عنب - مشمش - لراصٌا - بلح - موز)

 التورٌدات -:72/2517 االستثمار لانون خارج أنشطة انواعها بكافة الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ لتعببة مصنع وتشؽٌل إلامة-

 واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن االستثمار بمانون الوارده لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع العمومٌة

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

 النتاج مصنع وتشؽٌل إلامة-: 72/2517 االستثمار لانون داخل أنشطة عن ، 15695 برلم 25215511 فى ،لٌدت 1555550555

 (تٌن - عنب - مشمش - لراصٌا - حبل - موز) المجففة الفواكه

 التورٌدات -:72/2517 االستثمار لانون خارج أنشطة انواعها بكافة الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ لتعببة مصنع وتشؽٌل إلامة-

 واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن االستثمار بمانون الوارده لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع العمومٌة

 وحده:  بجهة ، بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 سوٌؾ بنً - العرب بٌاض بمجمع الصناعٌة بالمنطمة 133 رلم

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  ،  شركة   والتوزٌع للتجارة السبتٌه -  196

 تحمٌك علً تعاونها لد التً بؤعمال شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 15864 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 .االنشطة هذه لممارسة

 تحمٌك علً تعاونها لد التً بؤعمال شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 2:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها

 الوراق - رٌاض المنعم عبد شارع من هٌكل نبٌل شارع

 للبرمجٌات واالعداد والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  ،  شركة   REBUYTECH المعلومات لتكنولوجٌا رٌباٌتن -  197

 .انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد

 . علٌها والتدرٌب وتشؽلٌها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال-

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي إنتاج-

 االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال-

 اآللٌة الحاسبات معدات وانتاج تصمٌم_ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 والتحلٌل التوصٌؾ أعمال عن ، 15634 برلم 25215556 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   إنتاج -                

 .انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات واالعداد والتصمٌم

 . علٌها والتدرٌب وتشؽلٌها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال-

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي إنتاج-

 ترونٌةااللك وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال-

 اآللٌة الحاسبات معدات وانتاج تصمٌم_ 

 أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 والرابع الثالث الحً خدمات منطمة - النٌل كنوز سنتر - الثانً الدور 2 رلم مكتب:  بجهة ، إنتاج -                

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر  ،  شركة   REBUYTECH المعلومات لتكنولوجٌا رٌباٌتن -  198

  واالتصاالت للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات وادارة وتنفٌذ تصمٌم_

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ -

 االنترنت وخدمات االتصاالت -

  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد ومراكز التدرٌب مراكز وادارة إنشاء -

 المدمجة النظم وتطوٌر عن ، 15634 برلم 25215556 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   المتعلمة االنشطة -     

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها

  واالتصاالت للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات وادارة وتنفٌذ تصمٌم_

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ -

 االنترنت وخدمات االتصاالت -

  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد ومراكز التدرٌب مراكز وادارة إنشاء -

 والرابع الثالث الحً خدمات منطمة - النٌل كنوز سنتر - الثانً الدور 2 رلم مكتب:  بجهة ، المتعلمة االنشطة -     

 إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل  ،  شركة   REBUYTECH المعلومات لتكنولوجٌا رٌباٌتن -  199

 والفنً والثمافً العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي

 وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول بعد والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل وادارة الامة -

  بها المعمول للموانٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والشبكات االجهزة صٌانة وعلى االلكترونٌة وبالوسابل ٌدوٌا االلى الحاسب على االدخال خدمات على تدرٌب مركز وتشؽٌل الامة-

 االلكترونٌة

 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد -

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل عن ، 15634 برلم 25215556

 والفنً والثمافً العلمً المحتوي

 وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول بعد والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل وادارة الامة -

  بها المعمول للموانٌن

 والشبكات االجهزة صٌانة وعلى االلكترونٌة وبالوسابل ٌدوٌا االلى الحاسب على االدخال خدمات على تدرٌب مركز وتشؽٌل الامة-

 االلكترونٌة

 سنتر - الثانً الدور 2 رلم مكتب:  بجهة ، المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد -

 والرابع الثالث الحً خدمات منطمة - النٌل كنوز

 لما متنملةال والصٌانة( االلكترونٌة البوابات - االنذار اجهزة -  ،  شركة   REBUYTECH المعلومات لتكنولوجٌا رٌباٌتن -  255

  2553 لسنة 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع.  سبك

  واالحبار الؽٌار ولطع التصوٌر وماكٌنات والطابعات االلى الحاسب اجهزة وصٌانة بٌع -

                          والتركٌب الدعم واعمال بها المرتبطة الخدمات كافة وتمدٌم االرضً االنترنت شبكات اعمال مماوالت  - 

 لها والتطوٌر والتحدٌث والصٌانة والتشؽٌل

 لانون ا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة_

 . العمومٌة التورٌدات -

 البوابات - االنذار اجهزة - عن ، 15634 برلم 25215556 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   التجارة -

  2553 لسنة 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع.  سبك لما المتنملة والصٌانة( االلكترونٌة

  واالحبار الؽٌار ولطع التصوٌر وماكٌنات والطابعات االلى الحاسب اجهزة وصٌانة بٌع -

                          والتركٌب الدعم واعمال بها المرتبطة الخدمات كافة وتمدٌم االرضً االنترنت شبكات اعمال مماوالت  - 

 لها والتطوٌر والتحدٌث والصٌانة والتشؽٌل

 لانون ا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة_

 . العمومٌة التورٌدات -

 والرابع الثالث الحً خدمات منطمة - النٌل كنوز سنتر - الثانً الدور 2 رلم مكتب:  بجهة ، التجارة -

 . االنترنت عبر االلكترونٌة  ،  شركة   REBUYTECH المعلومات لتكنولوجٌا رٌباٌتن -  251

 . المنتجات تسوٌك -

  

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 . االنترنت عبر االلكترونٌة عن ، 15634 برلم 25215556 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . المنتجات تسوٌك -

  

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 والرابع الثالث الحً خدمات منطمة - النٌل كنوز سنتر - الثانً الدور 2 رلم مكتب

 ألحكام طبما بها ألحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج  ،  شركة   GAR - FOR TRADING والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  252

 المانون

 المانون ألحكام طبما بها ألحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج عن ، 1514 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد شارع 93:  بجهة ،

 : 2517لسنة 72 لانون داخل أنشطه  ،  شركة   GAR - FOR TRADING والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  253

 جزٌرة شبه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن والتجزبة الجمله تجارة

 الجمهورٌه ربٌس لرار ومراعاة  2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلم سٌناء

 ???? لسنة???  رلم العربٌه مصر

  2517لسنة 72 لانون خارج أنشطه

 العمومٌة التورٌدات

   مالها ،رأس   التزام عدم حالة اإلستثماروفى بمانون الواردة لألنشطة مستمل معالى ومركز مستمله بافرادحسابات االلتزام مع

 : 2517لسنة 72 لانون داخل أنشطه عن ، 1514 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555

 جزٌرة شبه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن والتجزبة الجمله تجارة

 الجمهورٌه ربٌس لرار ومراعاة  2557 لسنة 355 رلم الوزراء ٌسرب بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلم سٌناء

 ???? لسنة???  رلم العربٌه مصر

  2517لسنة 72 لانون خارج أنشطه

 العمومٌة التورٌدات

 شارع 93:  بجهة ، التزام عدم حالة اإلستثماروفى بمانون الواردة لألنشطة مستمل معالى ومركز مستمله بافرادحسابات االلتزام مع

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه  ،  شركة   GAR - FOR TRADING والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  254

 الوالده والحوافز والضمانات اإلستثمار لانون االنشطهخارج تمتع عدم مع 2517 لسنة 72 االستمماررفم بمانون الوارده والحوافز

 المانون بذات

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط االسرٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالهم شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن إن للشركه

 عن ، 1514 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 تمتع عدم مع 2517 لسنة 72 االستمماررفم بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه

 المانون بذات الوالده والحوافز والضمانات اإلستثمار لانون االنشطهخارج

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط االسرٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالهم شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن إن للشركه

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد شارع 93:  بجهة ، أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العماري للتسوٌك الٌمنتزجروب -  255

Elements Group Estate Marketing   العماري االستثمار -  ،  شركة 

  العماري التسوٌك -

 األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

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

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

 العماري االستثمار - عن ، 15724 برلم 25215518 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

  العماري التسوٌك -

 األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع جوهالو من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - زاٌد الشٌخ - 8 الحً- االولً المجاره 188

 العمرانٌة والمجتمعات المدن والً ومن داخل الجماعً النمل .1  ،  شركة   وشرٌكته عبده حسن دمحم حسن -  256

 :االتٌة بالضوابط

 .للمشروع ممعد(355) عن النملٌة للطالة االدنى الحد ٌمل اال "

 . استعمالها او ترخٌصها ٌسبك ولم جدٌدة المستخدمة السٌارات تكون أن "

 .الؽرض لهذا بالدٌزل تعمل سٌارات استٌراد ،والٌجوز الطبٌعً بالؽاز السٌارات تسٌٌر ٌتم ان "

 .الجدٌدة المدن داخل للشركات صٌانة وورش جراجات توفٌر "

 .الجدٌد العمرانً المجتمع داخل النشاط ادارة مولع ٌكون ان "

 ، 15633 برلم 25215555 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   السٌر ومواعٌد خطوط بتحدٌد الشركات التزام "

 :االتٌة بالضوابط العمرانٌة والمجتمعات المدن والً ومن داخل الجماعً النمل .1 عن

 .للمشروع ممعد(355) عن النملٌة للطالة االدنى الحد ٌمل اال "

 . استعمالها او ترخٌصها ٌسبك ولم جدٌدة المستخدمة السٌارات تكون أن "

 .الؽرض لهذا بالدٌزل تعمل سٌارات استٌراد ،والٌجوز الطبٌعً بالؽاز السٌارات تسٌٌر ٌتم ان "

 .الجدٌدة المدن داخل للشركات صٌانة وورش جراجات توفٌر "

 .الجدٌد العمرانً المجتمع داخل النشاط ادارة مولع ٌكون ان "

 االول الحى -الثانٌة المجاوره -1619 عماره:  بجهة ، السٌر ومواعٌد خطوط بتحدٌد الشركات التزام "

 . المختصه المرور اداره من تعتمد ان علً لسٌارتها  ،  شركة   وشرٌكته عبده حسن دمحم حسن -  257

 السٌر خط بها موضحا السٌارة ممدمة علً ارشادٌة لوحات وضع "

 . االخرى والضوابط والشروط واالطوال االحمال حٌث من النمل وزارة وضوابط بشروط االلتزام "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .التلوث ومنع البٌبة علً المحافظة بشروط االلتزام "

 ومحطات الؽذابٌة ،والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والثالجات للبضابع المبرد النمل .2

   مالها ،رأس   بحفظ الخاصة والثالجات للبضابع المجمد او المبرد النمل واستبجار تملن ذلن وٌشمل الؽالل وصوامع الحاوٌات

 . المختصه المرور اداره من تعتمد ان علً لسٌارتها عن ، 15633 برلم 25215555 فى ،لٌدت 3555550555

 السٌر خط بها موضحا السٌارة ممدمة علً ارشادٌة لوحات وضع "

 . االخرى والضوابط والشروط واالطوال االحمال حٌث من النمل وزارة وضوابط بشروط االلتزام "

 .التلوث ومنع البٌبة علً المحافظة بشروط االلتزام "

 ومحطات الؽذابٌة ،والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والثالجات للبضابع المبرد النمل .2

 عماره:  بجهة ، بحفظ الخاصة والثالجات للبضابع المجمد او المبرد النمل واستبجار تملن ذلن وٌشمل الؽالل وصوامع الحاوٌات

 االول الحى -الثانٌة المجاوره -1619

 تجمٌدها او وتبرٌدها الؽذابٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت  ،  شركة   وشرٌكته عبده حسن دمحم حسن -  258

 الالزمة  والتفرٌػ الشحن خدمات الٌها المشار االنشطه جمٌع ضمن وٌدخل الؽالل وتخزٌن حفظ وصوامع الحاوٌات ومحطات

 . منها اي لمباشرة

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت عن ، 15633 برلم 25215555 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 خدمات الٌها المشار االنشطه جمٌع ضمن وٌدخل الؽالل وتخزٌن حفظ وصوامع الحاوٌات ومحطات تجمٌدها او وتبرٌدها الؽذابٌة

 . منها اي لمباشرة الالزمة  والتفرٌػ الشحن

 ،. نشاطها رةلمباش الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 االول الحى -الثانٌة المجاوره -1619 عماره:  بجهة

  واالعالن الدعاٌة -   ،  شركة   DIGITAL TAILOR ADVERTISING للدعاٌة تاٌلور دٌجٌتال -  259

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

  

  واالعالن الدعاٌة - عن ، 15653 برلم 25215559 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - التاسع الحً - اولً مجاورة 228 رلم عمار - األرضً الدور 2 شمة: 

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   وشرٌكه دمحم سٌد الدٌن عماد -  215

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه واللوابح الموانٌن احكام مراعاة

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 15849 برلم 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج ةاالنشط تمتع عدم مع 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة

 .الجٌزة - اكتوبر 6 - الثالث الحى - الخامسة المجاورة -14 ش من -2 ش -(1-) شمة:  بجهة ، نشاطها

 والتلفزٌونٌة السٌنمابٌة لالفالم واالعالنً الفنً االنتاج  ،  شركة   OWN PRODUCTION  الفنً لالنتاج ان دبلٌو او -  211

  وتوزٌعها وبٌعها واالؼانً والتلفزٌونٌة االذاعٌة والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو

 - نٌجاتٌؾ تحمٌض_مونتاج - دوبالج - مٌكساج - صوت تسجٌل  -تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام_2

 ( الصوتً التعلٌك - االؼانً تلحٌن - والمسرحً والتلفزٌونً السٌنٌمابً واالخراج_ واالنٌمٌشن الجرافٌكسن الوان تصحٌح

 السٌنمابً العرض دور وتشؽٌل ادارة_3

 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   كماسب كل) وتاجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد_4

 والتلفزٌونٌة االذاعٌة والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌة السٌنمابٌة لالفالم واالعالنً الفنً االنتاج عن ، 15617

  وتوزٌعها وبٌعها واالؼانً

 - نٌجاتٌؾ تحمٌض_مونتاج - دوبالج - مٌكساج - صوت تسجٌل  -تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام_2

 ( الصوتً التعلٌك - االؼانً تلحٌن - والمسرحً والتلفزٌونً السٌنٌمابً واالخراج_ واالنٌمٌشن الجرافٌكسن الوان تصحٌح

 السٌنمابً العرض دور وتشؽٌل ادارة_3

 المنتزه حً -16 شمة - الثالث الدور - ج1 عمارة:  بجهة ، ماسبك كل) وتاجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد_4

 - اكتوبر حدابك -

 (االذاعً البث استدٌوهات تملن عدا فٌما  ،  شركة   OWN PRODUCTION  الفنً لالنتاج ان دبلٌو او -  212

 (التموٌلً التاجٌر عدا فٌما) واالضاءة التصوٌر معدات كافة وتاجٌر بٌع_5

 واالعالنٌة الدعابٌة الفٌدٌوهات وتصمٌم اعداد_6

  والؽنابٌة والفنٌة الثمافٌة المهرجانات تنظٌم_7

 (الماء تحت التصوٌر عدا) الفوتوؼرافً التصوٌر_8

 - المونتاج -التصوٌر_الدوبالج- الصوتً التعلٌك) مجاالت فً البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة_9

 555550555   مالها ،رأس   العاللات مجال - الستاٌل- اب المٌن -الدٌكور - االخراج - واالنٌمٌشن الجرافٌكس - الصوتٌة الهندسة

 (االذاعً البث استدٌوهات تملن عدا فٌما عن ، 15617 برلم 25215555 فى ،لٌدت

 (التموٌلً التاجٌر عدا فٌما) واالضاءة التصوٌر معدات كافة وتاجٌر بٌع_5

 واالعالنٌة الدعابٌة الفٌدٌوهات وتصمٌم اعداد_6

  والؽنابٌة والفنٌة الثمافٌة المهرجانات تنظٌم_7

 (الماء تحت التصوٌر عدا) الفوتوؼرافً التصوٌر_8

 - المونتاج -التصوٌر_الدوبالج- الصوتً التعلٌك) مجاالت فً البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة_9

 الدور - ج1 عمارة:  بجهة ، العاللات مجال - الستاٌل- اب المٌن -الدٌكور - االخراج - واالنٌمٌشن الجرافٌكس - الصوتٌة ةالهندس

 - اكتوبر حدابك - المنتزه حً -16 شمة - الثالث

 (مٌدٌا السوشٌال - العامة  ،  شركة   OWN PRODUCTION  الفنً لالنتاج ان دبلٌو او -  213

  العمومٌة التورٌدات_15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المنتجات تسوٌك_11

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة_12

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 (مٌدٌا السوشٌال - العامة عن ، 15617 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  العمومٌة تالتورٌدا_15

 المنتجات تسوٌك_11

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة_12

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - اكتوبر حدابك - المنتزه حً -16 شمة - الثالث الدور - ج1 عمارة

 2517لسنة72 لانون داخل أنشطه  ،  شركة   G A R  FOR TRADING  والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  214

 جزٌرة شبه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن والتجزبة الجمله تجارة

 مصر الجمهورٌه ربٌس لرار ومراعاة 2557لسنة355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلم سٌناء

 2558 لسنة 356 رلم العربٌه

 2517لسنة72 لانون خارج أنشطه

 العمومٌة التورٌدات

 ،رأس   الشركه التزام عدم حالة وفى اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل معالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع

 2517لسنة72 لانون داخل أنشطه عن ، 15614 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها

 جزٌرة شبه عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن والتجزبة الجمله تجارة

 مصر الجمهورٌه ربٌس لرار ومراعاة 2557لسنة355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلم سٌناء

 2558 لسنة 356 رلم العربٌه

 2517لسنة72 لانون خارج أنشطه

 العمومٌة التورٌدات

:  بجهة ، الشركه التزام عدم حالة وفى اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل معالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد شارع 93

  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا  ،  شركة   G A R  FOR TRADING  والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  215

 الوالده والحوافز والضمانات اإلستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2517 لسنة72 رفم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 المانون بذات

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط االسرٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالهم شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن إن للشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، 15614 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 خارج االنشطه تمتع عدم مع 2517 لسنة72 رفم االستثمار بمانون الوارده والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا عن

 المانون بذات الوالده فزوالحوا والضمانات اإلستثمار لانون

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط االسرٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالهم شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن إن للشركه

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد شارع 93:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 المانون ألحكام طبما بها ألحمها او تشترٌها أو فٌها  ،  شركة   G A R  FOR TRADING  والتورٌدات للتجاره آر اٌه جى -  216

  

 ، المانون ألحكام طبما بها ألحمها او تشترٌها أو فٌها عن ، 15614 برلم 25215554 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 - فٌصل  - حمدى احمد الشهٌد شارع 93:  بجهة

 .المنزلى الدٌكور اعمال "  ،  شركة   المنزلى للدٌكور ارتس فاٌن رواٌا -  217

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 .المنزلى الدٌكور اعمال " عن ، 15742 برلم 25215519 فى ،لٌدت 165550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع لوجوها من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 الدهب جزٌره - فرحات من متفرع السٌد عبد فهمً ش 3: 

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  ،  شركة   Spark Systems  سٌستمس سبارن -  218

 وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال - أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات

 الحاسبات علً البٌانات ادخال - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً ويالمحت انتاج - علٌها والتدرٌب

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن.  االلكترونٌة وبالوسابل

 . األنشطة لممارسة

 التوصٌؾ أعمال عن ، 15773 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال - أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل

 صوت من المختلفة بصوره االلكترونً تويالمح انتاج - علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد

 والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن.  االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات علً البٌانات ادخال - وبٌانات وصورة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 - زاٌد الشٌخ - الثامن الحً - 3 المجاورة 99 فٌال:  بجهة ، بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   Spark Systems  سٌستمس سبارن -  219

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او

  المانون الحكام

 تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 15773 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال

 - زاٌد الشٌخ - الثامن الحً - 3 المجاورة 99 فٌال:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  العمومٌه التورٌدات - 1  ،  شركة   GOLDEN VENDOR فٌندور جولدن -  225

 الطبٌه المستلزمات تورٌد - 2

 . االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

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

  العمومٌه التورٌدات - 1 عن ، 15865 برلم 25215526 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 الطبٌه المستلزمات تورٌد - 2

 . االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 سوٌؾ بنً - المدٌنه اهناسٌا - عفت احمد شارع 1: 

 للعناٌة تجمٌل مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة  ،  شركة   beauty centre Moon Mirror  للتجمٌل مٌرور مون مركز -  221

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن( سنتر بٌوتً)  والجسم والشعر بالبشرة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع األوجه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة عن ، 15831 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن( سنتر بٌوتً)  والجسم والشعر

 . األنشطة هذه لممارسة

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع األوجه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة - الدلً - العز ابو الدٌن محً من متفرع سالم جمال ش 45 -22 رلم شمة  -الثانً الدور

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل الامه  ،  شركة   zealous والمشروبات للماكوالت زٌلوس -  222

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن اواي والتٌن الماكوالت انواع وتمدٌم الكحولٌة عدا ما المشروبات

 وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

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

 الامه عن ، 15912 برلم 25215535 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 اواي والتٌن الماكوالت انواع وتمدٌم الكحولٌة عدا ما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 - 2 محل:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 الرابع الحى 1 م - النٌل شارع - 96 عمارة

 بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح -: 2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكه دمحم سٌد الدٌن عماد -  223

 مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة االراضى استزراع - لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌه

 الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 365 رلم العربٌه رمص جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 3555550555   مالها ،رأس   الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن الزراعٌة للصوب والتجزبة الجملة تجارة -  2558 لسنة

 االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح -: 2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن ، 15849 برلم 25215526 فى ،لٌدت

 الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة االراضى استزراع - لالستزراع لابلة تجعلها التى

 الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 

 365 رلم العربٌه مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 ش من -2 ش -(1-) شمة:  بجهة ، الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن الزراعٌة للصوب والتجزبة الجملة تجارة -  2558 لسنة

 .الجٌزة - اكتوبر 6 - الثالث الحى - الخامسة المجاورة -14

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج لمناطكا و النابٌة والمناطك  ،  شركة   وشرٌكه دمحم سٌد الدٌن عماد -  224

 مصر جمهورٌة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم

  تورٌد-: 2517 لسنة 72 لانون خارج انشطة - الزراعٌة المحاصٌل وتؽلٌؾ لتعببة مصنع وتشؽٌل الامة- -2558 لسنة 356 العربٌة

 مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع الزراعٌه المحاصٌل وبٌع تسوٌك- الزراعٌة الصوب مستلزمات جمٌع

 والمناطك عن ، 15849 برلم 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   حالة وفى االستثمار الواردةبمانون لالنشطة

 ربٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج المناطك و النابٌة

 لتعببة مصنع وتشؽٌل الامة- -2558 لسنة 356 العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 وبٌع تسوٌك- الزراعٌة الصوب مستلزمات جمٌع  تورٌد-: 2517 لسنة 72 لانون خارج انشطة - الزراعٌة المحاصٌل وتؽلٌؾ

:  بجهة ، حالة وفى االستثمار الواردةبمانون لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع الزراعٌه المحاصٌل

 .لجٌزةا - اكتوبر 6 - الثالث الحى - الخامسة المجاورة -14 ش من -2 ش -(1-) شمة

 -: وتشمل البترولٌة الخدمات  ،  شركة   البترولٌة للخدمات الصمور -  225

 :  ذلن وٌشمل واالستكشاؾ الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -

  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -

 .البترول ألؼراض الالزمة العمٌمه ؼٌر واالبار المٌاه ابار حفر -

  والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال -

  التسرٌبات و االسطح معالجة -

  االنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات -

  البترولى باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات -

  بالداخل المصرٌة العمالة الحاق "

 -: وتشمل البترولٌة الخدمات عن ، 15671 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   المماوالت "

 :  ذلن وٌشمل واالستكشاؾ الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -

  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -

 .البترول ألؼراض الالزمة ٌمهالعم ؼٌر واالبار المٌاه ابار حفر -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال -

  التسرٌبات و االسطح معالجة -

  االنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات -

  البترولى باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات -

  بالداخل المصرٌة العمالة الحاق "

 - المركزى المحور - سٌتى الدٌن على مول د رلم بالعمارة الرابع الدور 1 رلم المكتب:  بجهة ، المماوالت "

  العامة  ،  شركة   البترولٌة للخدمات الصمور -  226

  العمومٌة التورٌدات "

 استصدار بشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اخالل دون وذلن

 أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة اللزمة التراخٌص

  أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك ؼلى تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه

 . المانون ألحكام طبما وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو فٌها تندمج

  العامة عن ، 15671 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات "

 استصدار بشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اخالل دون وذلن

 ماالأع تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة اللزمة التراخٌص

  أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك ؼلى تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه

 الدٌن على مول د رلم بالعمارة الرابع الدور 1 رلم المكتب:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو فٌها تندمج

 - المركزى المحور - سٌتى

 ( ومشاركوه عبدهللا مدحت.م(  استشارٌون ماب -  227

 MAP CONSULTANTS   ٌتعلك ما عدا فٌما( للمشروعات المٌمٌة الهندسٌة واستشارات الهندسٌة االستشارات تمدٌم   ،  شركة 

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

 من??  المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 )التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون

o الهندسٌة التصمٌمات إعداد 

o الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة 

o االستشارات تمدٌم عن ، 15698 برلم 25215511 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   تنفٌذ على اإلشراؾ 

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما( للمشروعات المٌمٌة الهندسٌة واستشارات الهندسٌة

 ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 )التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من??  المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

o الهندسٌة التصمٌمات إعداد 

o الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

o المهندسٌن - ٌمٌن بلون - العزٌز عبد احمد البطل شارع 45 - السابع الدور 753 شمة:  بجهة ، تنفٌذ على اإلشراؾ - 

 ( ومشاركوه عبدهللا مدحت.م(  استشارٌون ماب -  228

 MAP CONSULTANTS   ٌتعلك ما عدا فٌما( للمشروعات المٌمٌة الهندسٌة واستشارات الهندسٌة االستشارات تمدٌم   ،  شركة 

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

 من??  المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 )التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون

o الهندسٌة التصمٌمات إعداد 

o الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة 

o االستشارات تمدٌم عن ، 15698 برلم 25215511 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   تنفٌذ على اإلشراؾ 

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق كٌتعل ما عدا فٌما( للمشروعات المٌمٌة الهندسٌة واستشارات الهندسٌة

 ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 )التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من??  المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

o الهندسٌة التصمٌمات إعداد 

o الفندلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة 

o المهندسٌن - ٌمٌن بلون - العزٌز عبد احمد البطل شارع 45 - السابع الدور 753 شمة:  بجهة ، تنفٌذ على اإلشراؾ - 

 ( ومشاركوه عبدهللا مدحت.م(  استشارٌون ماب -  229

 MAP CONSULTANTS   المشروعات  ،  شركة  

o للمشروعات الجدوى دراسات إعداد 

o حكومٌة الؽٌر الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة 

  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

  المشروعات عن ، 15698 برلم 25215511 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

o للمشروعات الجدوى دراسات إعداد 

o حكومٌة الؽٌر الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة 

  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - المهندسٌن - ٌمٌن بلون - العزٌز عبد احمد البطل شارع 45 - السابع الدور 753 شمة

 ( ومشاركوه عبدهللا مدحت.م(  استشارٌون ماب -  235



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 MAP CONSULTANTS   المشروعات  ،  شركة  

o للمشروعات الجدوى دراسات إعداد 

o حكومٌة الؽٌر الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة 

  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

  المشروعات عن ، 15698 برلم 25215511 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

o للمشروعات الجدوى دراسات إعداد 

o حكومٌة الؽٌر الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة 

  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 - المهندسٌن - ٌمٌن بلون - العزٌز عبد احمد البطل شارع 45 - السابع الدور 753 شمة

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   الطالة لتكنولوجٌا انتج -  231

 . وتعدٌالته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم واالستٌراد التصدٌر -

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) واالدارٌة الفنٌة االخص وعلً االستشارات تمدٌم -

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأي زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 برلم 25215517 فى ،لٌدت 65555550555   مالها ،رأس   فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15757

 . وتعدٌالته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم االستٌرادو التصدٌر -

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) واالدارٌة الفنٌة االخص وعلً االستشارات تمدٌم -

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأي زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 6 - الثانٌة المجاورة - 444 عمارة - االول الحً - 7 شمة:  بجهة ، فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات

 الجٌزة - اكتوبر

 ( .التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة  ،  شركة   الطالة لتكنولوجٌا انتج -  232

 . المتجددة الطالة انتاج بمحطات الخاصة االجهزة وتركٌب تورٌد -

 . للبٌبة الصدٌمة المبانً الامة اعمال مماوالت -

 ( .طرق/ تلٌفونات/ كهرباء/ صحً صرؾ/ مٌاة) االساسٌة البنٌة بمرافك االراضً تجهٌز -

 -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً زراعواست استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح-أ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . المستصلحة االراضً استزراع -ب

 برلم 25215517 فى ،لٌدت 65555550555   مالها ،رأس   الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 ( .التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة عن ، 15757

 . المتجددة الطالة انتاج بمحطات الخاصة االجهزة وتركٌب تورٌد -

 . للبٌبة الصدٌمة المبانً الامة اعمال مماوالت -

 ( .طرق/ تلٌفونات/ كهرباء/ صحً صرؾ/ مٌاة) االساسٌة البنٌة بمرافك االراضً تجهٌز -

 -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح-أ

 . المستصلحة االراضً استزراع -ب

 6 - الثانٌة المجاورة - 444 عمارة - االول الحً - 7 شمة:  بجهة ، الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 الجٌزة - اكتوبر

 العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   AMYALL واالستشارات للتجارة امٌال -  233

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات  وكذا واالستحواذ المال رأس  زٌادة وبمناسبة

 بؤحكام الشركة تلتزم - التجارٌه والتوكٌالت - التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة

 هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15655 برلم 25215556 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   125 رلم المانون

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح

 المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات  وكذا واالستحواذ المال رأس  زٌادة وبمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 - التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة

 المجاورة - 1445 رلم لطعة - االرضً الدور - 1 شمة:  بجهة ، 125 رلم المانون بؤحكام شركةال تلتزم - التجارٌه والتوكٌالت

 - األول الحً - السابعة

 االخالل دون وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة  ،  شركة   AMYALL واالستشارات للتجارة امٌال -  234

 تشترن ان للشركة وٌجوز - االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات وللوابح الموانٌن بؤحكام

 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس.  بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي

 وللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة عن ، 15655 برلم 25215556

 الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز - االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 السابعة المجاورة - 1445 رلم لطعة - االرضً الدور - 1 شمة:  بجهة ،. بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع

 - األول الحً -

 وتركٌب تورٌد - والمربٌه والممرإه المسموعه الوسابل بكافه واالعالن الدعاٌه  ،  شركة   االعالن و للدعاٌه اللوتس -  235

 السٌنمابٌه لالفالم والتوزٌع الفنً االنتاج - االنترنت عبر االلكترونً التسوٌك - والخارجٌه الداخلٌه االعالنات لوحات وتصمٌم

 دوبالج - مٌكساج - صوت - تصوٌر من الفنٌة االعمال وكافه والتلٌفزٌونٌة االذاعٌة والمسسالت والمسرحٌات والفدٌو والتلٌفزٌونٌه

 هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره - والمتكامله والمتخصصه العامه المماوالت - االلوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج -

 بكافه واالعالن الدعاٌه عن ، 15626 برلم 25215555 فى ،لٌدت 355550555   مالها ،رأس   التورٌدات/  لانونا به مسموح

 عبر االلكترونً التسوٌك - والخارجٌه الداخلٌه االعالنات لوحات وتصمٌم وتركٌب تورٌد - والمربٌه والممرإه المسموعه الوسابل

 وكافه والتلٌفزٌونٌة االذاعٌة والمسسالت والمسرحٌات والفدٌو والتلٌفزٌونٌه السٌنمابٌه لالفالم وزٌعوالت الفنً االنتاج - االنترنت

 العامه المماوالت - االلوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج - مٌكساج - صوت - تصوٌر من الفنٌة االعمال

 - 17 رلم عماره 72 رلم الشمه:  بجهة ، التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره - والمتكامله والمتخصصه

 - العجوزه - الٌمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما االستشارات تمدٌم - العمومٌة  ،  شركة   االعالن و للدعاٌه اللوتس -  236

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌاده بمناسبة بالتمٌم المتعلمة والدراسات

 شاشات تجاره - التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة

 هذه لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام األخالل دون وذلن العرض

 - العمومٌة عن ، 15626 برلم 25215555 فى ،لٌدت 355550555   مالها ،رأس   وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة

 وكذا واالستحواذ المال رأس زٌاده بمناسبة بالتمٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما االستشارات تمدٌم

 لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات

 ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام األخالل دون وذلن العرض شاشات تجاره - التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق

 رلم عماره 72 رلم الشمه:  بجهة ، وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 - العجوزه - الٌمن - 17

 لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   االعالن و للدعاٌه اللوتس -  237

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

 تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من عن ، 15626 برلم 25215555 فى ،لٌدت 355550555   مالها ،رأس  المانون

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعمال

 - العجوزه - الٌمن - 17 رلم عماره 72 رلم الشمه:  بجهة ، المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 الترفٌهٌة التعلٌمٌة برانز -  238

  BRAINS EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT COMPANY   شركة  ،   

 . الثانوي التعلٌم ٌتعدى ال فٌما المدارس وتشؽٌل وإدارة إلامة -

 . البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة إلعداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 . الترفٌهٌة المالهً وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 تؤسٌس ٌنشا وال ، التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فً حك أي الشركة

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام

 ال فٌما المدارس وتشؽٌل وإدارة إلامة - عن ، 15685 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1255550555   مالها ،رأس   التورٌدات -

 . الثانوي التعلٌم ٌتعدى

 . البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة إلعداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 . الترفٌهٌة المالهً وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 تؤسٌس ٌنشا وال ، التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فً حك أي الشركة

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام

 - طهرمس كفر مساكن شارع من محمود المنعم عبد شارع 3:  بجهة ، التورٌدات -

 الترفٌهٌة التعلٌمٌة برانز -  239

  BRAINS EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT COMPANY   العمومٌة  ،  شركة . 

 .التصدٌر -

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  اإلخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 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 بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 . العمومٌة عن ، 15685 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1255550555   مالها ،رأس  

 .التصدٌر -

 .  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  اإلخالل دون وذلن

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

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

 - طهرمس كفر مساكن شارع من محمود المنعم عبد شارع

.  لالستزراع لابلة تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصالح  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الخٌر ربوع -  245

 وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة األراضى استزراع

 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة و 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار راعاهوم

 عن ، 15765 برلم 25215525 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   أنواع جمٌع تربٌة و اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو

 هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة األراضى استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصالح

 الؽمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 ، أنواع جمٌع تربٌة و اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة و 2558 لسنة

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - الثانٌة المجاورة - الخامس الحى 128 لطعة:  بجهة

 أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الخٌر ربوع -  241

 ورد ما مراعاه مع وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ االراضى وامتالن وتاجٌر وبٌع شراء و السمكٌة المزارع وإلامة اللحوم أو التسمٌن

 الشركة وعلى 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام

 الدواجن عن ، 15765 برلم 25215525 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع

 وبٌع شراء و السمكٌة المزارع وإلامة اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور

 لرار ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه مع وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ االراضى وامتالن وتاجٌر

 بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام الشركة وعلى 2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس

 128 لطعة:  بجهة ، بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - الثانٌة المجاورة - الخامس الحى

 التماوي تجاره األخص وعلً لانونا   به مسموح هو فٌما العامه التجاره-1  ،  شركة   HAYO GREEN للتجاره جرٌن هٌو -  242

 اداراه -4. العمومٌة التورٌدات -3.  الؽذابٌة والمواد التماوي وتؽلٌؾ لتعببة مصنع وتشؽٌل إلامة -2.والفاكهة الخضروات وبذور

 والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشؽٌل ألامه -5.الفندلٌه االداراه عدا ؼٌما المشروعات

.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح - أوتجمٌدها وتبرٌدها الؽذابٌة والمواد الصناعٌة

 التجاره-1 عن ، 15632 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   وٌشترط  المستصلحة األراضً واستزراع

 وتؽلٌؾ لتعببة مصنع وتشؽٌل إلامة -2.والفاكهة الخضروات وبذور التماوي تجاره األخص وعلً لانونا   به مسموح هو فٌما العامه

 الثالجات وتشؽٌل ألامه -5.الفندلٌه االداراه عدا ؼٌما المشروعات اداراه -4. العمومٌة التورٌدات -3.  الؽذابٌة والمواد التماوي

 وتجهٌز استصالح - أوتجمٌدها وتبرٌدها الؽذابٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات

/ 2 رلم العمار:  بجهة ، وٌشترط  المستصلحة األراضً واستزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً

 -5مج -2 الحً -ص/5

 االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً  ،  شركة   HAYO GREEN للتجاره جرٌن هٌو -  243

 ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 كان سواء والطٌور الداوجن أنواع جمٌع تربٌة -7.  2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -8. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض انتاج أو التفرٌخ أو السالالت النتاج ذلن

 ، 15632 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   وتشؽٌل ألامه -9.اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً عن

 ربٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 انتاج أو التفرٌخ أو السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الداوجن أنواع جمٌع تربٌة -7.  2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة

 -9.اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -8. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض

 -5مج -2 الحً -ص/5/ 2 رلم العمار:  بجهة ، وتشؽٌل ألامه

 دون وذلن. التماوي إنتاج -11.  المشاتل ألامه -15. بسكول مٌزان  ،  شركة   HAYO GREEN للتجاره جرٌن هٌو -  244

 ان للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لمارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل

 فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 555550555   مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر

 باحكام االخالل دون وذلن. التماوي إنتاج -11.  المشاتل ألامه -15. بسكول مٌزان عن ، 15632 برلم 25215555 فى ،لٌدت

 باي تشترن ان للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لمارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 -2 الحً -ص/5/ 2 رلم العمار:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج

 -5مج

 . السٌارات ؼٌار لطع فً التجارة -  ،  شركة   السٌارات ؼٌار لمطع البطل -  245

 .  األنشطة هذه الممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

 المانون ألحكام طبما وذلن بها لحمها? أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . السٌارات ؼٌار لطع فً التجارة - عن ، 15621 برلم 25215555 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 .  األنشطة هذه الممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 - فودافون دان?م - مول جراند - طٌبة مول - 57 رلم محل

 للمواد األخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   والتورٌدات العامة للتجارة هاي جو -  246

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن الؽذابٌة للمواد األخص وعلى العمومٌة والتورٌدات الؽذابٌة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً ٌرهاوؼ الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15645 برلم 25215556 فى ،لٌدت 55550555   مالها ،رأس  

 والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن الؽذابٌة للمواد األخص وعلى العمومٌة والتورٌدات الؽذابٌة للمواد األخص

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 5:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الوراق لسم ـ النجاح مدرسة شارع من سلطان فتحً شارع

 . الهندسٌة األعمال ومماوالت العامة المماوالت -  ،  شركة   والتجارة الهندسٌة واألعمال للمماوالت سكاى سفن -  247



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون اوذلن. لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . الهندسٌة األعمال ومماوالت العامة المماوالت - عن ، 15687 برلم 25215511 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون اوذلن. لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه نم وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 9:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 العرب وراق(  االعدادٌة المدرسة)  نجاه فرج دمحم شارع

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة  ،  شركة   واضافاتها الؽذاء ومكونات والرابحه الطعم لمكسبات فود مودرن -  248

 لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

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

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة عن ، 15733 برلم 25215518 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها

 المحور -ستار سٌتً ابراج-6 برج - الرابع الدور-15 وحده:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 -المركزي

 الطعم  مكسبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه  ،  شركة   واضافاتها الؽذاء ومكونات والرابحه الطعم لمكسبات فود مودرن -  249

 والمعجنات والمحفوظات الخفٌفه االؼذٌه االخص وعلً واضافاتها ومكوناتها الؽذابٌه المواد وتؽلٌؾ وتعببه وتصنٌع والرابحه

 البندق وزبده السدانً الفول زبده بانواعها والمكسرات والحبوب والبمولٌات والخضروات والؽازٌه الطبٌعٌه والمٌاه والعصابر

  الذره ومنجات

 الؽذابٌه المواد تورٌد االخص وعلً العمومٌه التورٌدات

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 الطعم  مكسبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه عن ، 15733 برلم 25215518 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   وٌجوز

 والمعجنات والمحفوظات الخفٌفه االؼذٌه االخص وعلً واضافاتها ومكوناتها الؽذابٌه المواد وتؽلٌؾ وتعببه وتصنٌع والرابحه

 البندق وزبده السدانً الفول زبده بانواعها والمكسرات والحبوب والبمولٌات والخضروات والؽازٌه الطبٌعٌه والمٌاه والعصابر

  الذره ومنجات

 الؽذابٌه المواد تورٌد االخص وعلً العمومٌه التورٌدات

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 -المركزي المحور -ستار سٌتً ابراج-6 برج - الرابع الدور-15 وحده:  بجهة ، وٌجوز

 واإلدارٌة المالٌة االستشارات تمدٌم -  ،  شركة   ARKAAM INTEGRATED SOLUTIONS المتكاملة للحلول ارلام -  255

 واالستشارات ، المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االعمال إدارة مجال ؾ وااللتصادٌة

 مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تمدٌم - عن ، 15679 برلم 25215515 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   االلكترونً المحتوي وإدارة انتاج -

 االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االعمال إدارة مجال ؾ وااللتصادٌة واإلدارٌة المالٌة االستشارات

 ألنشطة المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات ، المانونٌة

 ( التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 -حسن الحلٌم عبد ناصٌة - رٌاض المنعم عبد شارع 25:  بجهة ، االلكترونً المحتوي وإدارة انتاج -

  والتطبٌمات والبرامج  ،  شركة   ARKAAM INTEGRATED SOLUTIONS المتكاملة للحلول ارلام -  251

  للمشروعات الجدوي دراسات اعداد -

  االلكترونً التسوٌك -

  االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -

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

 عل نعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

  والتطبٌمات والبرامج عن ، 15679 برلم 25215515 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

  للمشروعات الجدوي دراسات اعداد -

  االلكترونً التسوٌك -

  االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن امبؤحك اإلخالل دون وذلن

 عل نعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -حسن الحلٌم عبد ناصٌة - رٌاض المنعم عبد شارع 25

 . بالخارج للعمل المصرٌة العمالة الحاق  ،  شركة   بالخارج المصرٌه العماله اللحاق سٌما -  252

معمراعاةاحكامالموانٌنواللوابحوالمراراتالسارٌةبشرطاستصداركافةالتراخٌصالالزمةلممارسةهذهاالنشطةوٌجوزللشركةانتكونلمامصلح

ةاوتشتركباىوجهمنالوجوهمعالشركاتوؼٌرهاالتىتزاولعماالشبٌههبؤعمالهاأوالتىمدتعاونهاعلىتحمٌمؽرضهافىمصراوفىالخارجكماٌجوزلهاانتن

 اوتشترٌهااوتلحمهابماذلكطبماالحكامالمانونوالبحتهالتنفٌذٌةدمجفىالهٌباتالسالفة

 . بالخارج للعمل المصرٌة العمالة الحاق عن ، 15731 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

كةانتكونلمامصلحمعمراعاةاحكامالموانٌنواللوابحوالمراراتالسارٌةبشرطاستصداركافةالتراخٌصالالزمةلممارسةهذهاالنشطةوٌجوزللشر

ةاوتشتركباىوجهمنالوجوهمعالشركاتوؼٌرهاالتىتزاولعماالشبٌههبؤعمالهاأوالتىمدتعاونهاعلىتحمٌمؽرضهافىمصراوفىالخارجكماٌجوزلهاانتن

 رلم عماربال - الخامس بالدور -(  51) رلم شمة:  بجهة ، دمجفىالهٌباتالسالفةاوتشترٌهااوتلحمهابماذلكطبماالحكامالمانونوالبحتهالتنفٌذٌة

 - االعظم البحر شارع -( 76)

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  ،  شركة   FATTAL INTERNATIONALl NIL- ال اي ان انترناشٌونال فتال:  -  253

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 15829 برلم 25215525 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة - المهندسٌن - الشرٌؾ المدس شارع -أ 47: 

 هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   FATTAL INTERNATIONALl NIL- ال اي ان انترناشٌونال فتال:  -  254

 .لانونا به مسموح

 االستشارات وكذا المالٌة األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الشركات هٌكلة اعادة)  مجال فى االستشارات تمدٌم -

 األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة

 والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة

 (التنفٌذٌة

- عن ، 15829 برلم 25215525 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 االستشارات وكذا المالٌة األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الشركات هٌكلة اعادة)  مجال فى االستشارات تمدٌم -

 األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة

 والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة

 (التنفٌذٌة

 الجٌزة - المهندسٌن - الشرٌؾ المدس شارع -أ 47:  بجهة ، والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات  ،  شركة   BEST PRINT برنت بست -  255

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات عن ، 15815 برلم 25215524 فى ،لٌدت 125550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة الالزمة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها لحمهات او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 النسر جمعٌة شارع 12

 . واالكرٌلن والفنٌل الكرتون وورق والورق المكتبٌة االدوات وبٌع تجارة -  ،  شركة   BEST PRINT برنت بست -  256

 ( . كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات تمدٌم -

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة -

 .العمومٌه التورٌدات -

 ( . الفرنشاٌز)  التجارٌه العالمات استؽالل -

 . المشروعات ادارة -

 . بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاه مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . الؽٌر لدى الطباعة -

 تجارة - عن ، 15815 برلم 25215524 فى ،لٌدت 125550555   مالها ،رأس   واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 . واالكرٌلن والفنٌل الكرتون وورق والورق المكتبٌة االدوات وبٌع

 ( . كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات تمدٌم -

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة -

 .العمومٌه التورٌدات -

 ( . الفرنشاٌز)  التجارٌه العالمات استؽالل -

 . المشروعات ادارة -

 . بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 . الؽٌر لدى الطباعة -

 النسر جمعٌة شارع 12:  بجهة ، واللوابح الموانٌن بؤحكام خاللاال دون وذلن

  والبناء للتشٌٌد الذكً البٌت لإلإة -  257

SMART HOME L & M   االنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات اعمال:2517 لسنة 72 لانون داخل انشطه  ،  شركة 

.  المستصلحة االراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح.  والمصانع

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 ، 15921 برلم 25215531 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   والتجزبة الجملة تجارة...  2558 لسنه 356 رلم العربٌة

 وتجهٌز استصالح.  والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات اعمال:2517 لسنة 72 لانون داخل انشطه عن

 تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة مرافكبال االراضً

 المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضً

...  2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر

 11 الحى شباب - التجارى الٌسر سنتر - ب مبنى - 3 محل:  بجهة ، والتجزبة الجملة تجارة

  والبناء للتشٌٌد الذكً البٌت لإلإة -  258

SMART HOME L & M   الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك  الجدٌدة بالمدن والتكٌٌفات الكهربابٌة لالجهزة  ،  شركة 

 و 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة  موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم

.....  الثانوي التعلٌم ٌتعدي ال فٌما المدارس وتشؽٌل الامة... 2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة ربٌس لرار مراعاة

 72 لانون خارج انشطة.....  وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وادارة وتشؽٌل الامو

 الكهربابٌة لالجهزة عن ، 15921 برلم 25215531 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   االعمال مماوالت:  2517 لسنه

 الهٌبة  موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك  الجدٌدة لمدنبا والتكٌٌفات

 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة ربٌس لرار مراعاة و 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

 او الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وادارة وتشؽٌل الامو.....  الثانوي التعلٌم ٌتعدي ال فٌما المدارس وتشؽٌل الامة... 2558

 - ب مبنى - 3 محل:  بجهة ، االعمال مماوالت:  2517 لسنه 72 لانون خارج انشطة.....  وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ

 11 الحى شباب - التجارى الٌسر سنتر

  والبناء للتشٌٌد الذكً البٌت لإلإة -  259

SMART HOME L & M   المكٌفات وتركٌب تورٌد...  الحدٌثة االلكترونٌة االنظمة اعمال تورٌد...  الكهربابٌة  ،  شركة 

 نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم. العامة المماوالت...  التشطٌبات اعمال مماوالت....  الصحراوٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط  الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله ًوف حدة علً

 لها تكون ان للشركة ٌجوز. المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار  لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذلن 2517

 االنظمة اعمال تورٌد...  الكهربابٌة عن ، 15921 برلم 25215531 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   تشترن او مصلحة

 الشركة تلتزم. العامة المماوالت...  التشطٌبات اعمال مماوالت....  الصحراوٌة المكٌفات وتركٌب تورٌد...  الحدٌثة االلكترونٌة

 التمتع فً حمها ٌسمط  الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله وفً حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد

 بالضمانات االستثمار  لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذلن 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

 - التجارى الٌسر سنتر - ب مبنى - 3 محل:  بجهة ، تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. المانون بذات الواردة والحوافز

 11 الحى شباب

 مسموح هو فٌما والتوزٌع والمتخصصة العامة التجارة - والمتخصصة العامة المماوالت:   ،  شركة   للمماوالت جً دبل -  265

 تزاول التً وؼٌرها لشركاتا مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة العمومٌةٌجوز التورٌدات/  لانونا به

 او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال

 وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعات مع التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

  

 العامة التجارة - والمتخصصة العامة المماوالت:  عن ، 15718 برلم 25215517 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة العمومٌةٌجوز التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع والمتخصصة

 كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه

 احكام مراعات مع التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز

 B  153:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 اكتوبر 6 المركزى المحو 1 الفٌروز سنتر الثانى الحى - متكرر الثالث الدور

 . للبضابع البري والنمل الشحن -  ،  شركة   Shibo for Stevedoring Servicesالشحن لخدمات شٌبو -  261

 بسجل المٌد بعد إال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البري النمل نشاط مزاولة ٌتم وال"

 " والدولً الداخلً البري نملال تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن

 . العمومٌة التورٌدات -

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 للمنتجات التسوٌك خدمات تمدٌم -

 ،رأس   التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 . للبضابع البري والنمل الشحن - عن ، 15775 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها

 بسجل المٌد بعد إال خارجه أو المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البري النمل نشاط مزاولة ٌتم وال"

 " والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن

 . العمومٌة التورٌدات -

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 للمنتجات التسوٌك خدمات تمدٌم -

:  بجهة ، التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت -

 - التحرٌر مدٌنة - 14 رعشا

 تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفٌات وإدارة وتشؽٌل إلامة "  ،  شركة   الشامل الطبى للفحص المنار -  262

 .  طبٌة أو عالجٌة أنشطة من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . التخصصٌة الطبٌة العٌادات وادارة وتشؽٌل الامة "

 . الطبٌة االشعة فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة "

 . الطبٌة التحالٌل فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة "

  شبونها إعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة المجالس بإخطار الشركة تلتزم

 ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفٌات وإدارة وتشؽٌل إلامة " عن ، 15641 برلم 25215556 فى

 .  طبٌة أو عالجٌة

 . التخصصٌة الطبٌة العٌادات وادارة وتشؽٌل الامة "

 . الطبٌة االشعة فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة "

 . الطبٌة التحالٌل فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة "

  شبونها إعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة المجالس بإخطار الشركة تلتزم

 الحادى بالدور - 22 شمة:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 - النخٌل شارع 26  - عشر

 مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ،  ،  شركة   Shibo for Stevedoring Servicesالشحن لخدمات شٌبو -  263

 لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها

 . الؽرض

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، عن ، 15775

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - التحرٌر مدٌنة - 14 شارع:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل الامه  ،  شركة   taste fresh فرٌش تستى -  264

 اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(الكحولٌه عدا)

 العمومٌه التورٌدات-

 حك أي تؤسٌس والٌنشا التجارٌه الوكاله أعمال تنظٌم شؤن ف1982ًلسنه125رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم.التجارٌه التوكٌالت-

 الموانٌن باحكام الٌخل بماو المختصه الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فً

 الؽرض لهذا المنظمه

 عن ، 15757 برلم 25215519 فى ،لٌدت 185550555   مالها ،رأس   والمرارت واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم واداره وتشؽٌل الامه

 اواي

 العمومٌه التورٌدات-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حك أي تؤسٌس والٌنشا التجارٌه الوكاله أعمال تنظٌم شؤن ف1982ًلسنه125رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم.التجارٌه التوكٌالت-

 الموانٌن باحكام الٌخل وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فً

 الؽرض لهذا المنظمه

 الجٌزه-المهندسٌن-العز أبو الدٌن محً.ش3:  بجهة ، والمرارت واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 .االنشطه هذه لممارسه الالزمه استصدارالتراخٌص وبشرط. السارٌه  ،  شركة   taste fresh فرٌش تستى -  265

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن هان للشركة وٌجوز

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما.الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لممارسه الالزمه استصدارالتراخٌص وبشرط. السارٌه عن ، 15757 برلم 25215519 فى ،لٌدت 185550555   مالها ،رأس  

 .االنشطه هذه

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن هان للشركة وٌجوز

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

 الجٌزه-المهندسٌن-العز أبو الدٌن محً.ش3

 ٌجوز لانونا، به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   Noon Retail Egypt LLCاٌجٌبت رٌتٌل نون شركة -  266

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام طبما  

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

  

 لانونا، به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15887 برلم 25215527 فى ،لٌدت 12555550555   مالها ،رأس  

 التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام طبما  

 الصحراوي االسكندرٌة -الماهرة طرٌك فً الكابنة -الذكٌة المرٌة -النور مبنى:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 ؼرضها تحمٌك  ،  شركة   EGY NANNIES FOR BUSINESSMEN SERVICES االعمال رجال لخدمات نانٌز إٌجى -  267

  ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً

 أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك عن ، 15669 برلم 25215559 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 لسم - 16 الحى - 5 مجاورة - 45 عمارة - 4 شمة:  بجهة ، ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج

 زاٌد الشٌخ

 خدمات تمدٌم  ،  شركة   EGY NANNIES FOR BUSINESSMEN SERVICES االعمال رجال لخدمات نانٌز إٌجى -  268

 ( كمبٌوتر كتابة ـ تلٌفون ـ تصوٌر ـ فاكس)  من األعمال رجال

 والتوزٌع العامة التجارة الموارض و الحشرات ؼبادة و النظافة خدمات تمدٌم اللٌموزٌن و التموٌلً التؤجٌر عدا ما السٌارات تؤجٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاه مع.  لانونا   به مسموح هو ىفٌما

 شبٌهه أعماال تزاول التً ؼٌرها أو الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز.  االنشطة

 رجال خدمات تمدٌم عن ، 15669 برلم 25215559 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   على تعاونها لد التً أو بإعمالها

 ( كمبٌوتر كتابة ـ تلٌفون ـ تصوٌر ـ فاكس)  من األعمال

 والتوزٌع العامة التجارة الموارض و الحشرات ؼبادة و النظافة خدمات تمدٌم اللٌموزٌن و التموٌلً التؤجٌر عدا ما السٌارات تؤجٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاه مع.  لانونا   به مسموح هو ىفٌما

 شبٌهه أعماال تزاول التً ؼٌرها أو الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز.  االنشطة

 زاٌد الشٌخ لسم - 16 الحى - 5 مجاورة - 45 عمارة - 4 شمة:  بجهة ، على تعاونها لد التً أو بإعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 (كومبٌوتر كتابة -  تلٌفون - تصوٌر - فاكس) من االعمال رجال خدمات تمدٌم "  ،  شركة   المستندات لتصوٌر الجالء -  269

 .وكتابتها العلمٌة والرسابل األبحاث إعداد "

 .الترجمة خدمات تمدٌم "

 .الجرافٌكس وفٌدٌوهات الفوتوشوب وتصمٌم إعداد "

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 .العامة التورٌدات "

 .والورق المكتبٌة االدوات وتورٌد وتوزٌع تجارة "

 .والكتب الملونة والخرابط والدفاتر والبروشور للمنٌوهات الؽٌر لدى والتجلٌد الطباعة "

 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 (كومبٌوتر كتابة -  تلٌفون - تصوٌر - فاكس) من االعمال رجال خدمات تمدٌم " عن ، 15618

 .وكتابتها العلمٌة والرسابل األبحاث إعداد "

 .الترجمة خدمات تمدٌم "

 .الجرافٌكس وفٌدٌوهات الفوتوشوب وتصمٌم إعداد "

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 .العامة التورٌدات "

 .والورق المكتبٌة االدوات وتورٌد وتوزٌع تجارة "

 .والكتب الملونة والخرابط والدفاتر والبروشور للمنٌوهات الؽٌر لدى والتجلٌد الطباعة "

 هارون ش 11 - األرضً الدور:  بجهة ، السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . االنشطة هذه لممارسة زمةالال التراخٌص أستصدار وبشرط  ،  شركة   المستندات لتصوٌر الجالء -  275

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

 المانون ألحكام طبم ا وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص أستصدار وبشرط عن ، 15618 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 . االنشطة

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

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

 هارون ش 11 - األرضً الدور

 العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت اٌفولٌوشن -  271

EVOLUTION FOR CONTRACTING AND GENRAL SUPPLIES   العامة المماوالت -  ،  شركة. 

 . العمومٌة التورٌدات -

 . اإلنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 .العامة المماوالت - عن ، 15655 برلم 25215559 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 . العمومٌة التورٌدات -

 . اإلنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 ـــ فٌصل ــ صالح سٌد ـــ علً ح 16

 (والرنجة المملحة األسمان) األخص على لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   Rengato رنجاتو -  272

  العمومٌة التورٌدات

  الجاهزة الوجبات وتورٌد وتوزٌع تمدٌم

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 على لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15675 برلم 25215515 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 (والرنجة المملحة األسمان) األخص

  العمومٌة التورٌدات

  الجاهزة الوجبات وتورٌد وتوزٌع تمدٌم

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على ونهاتعا لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 - الهرم - المرٌوطٌة - اللبٌٌنى - الوطنٌٌن عمارات 2 العنوان

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص  ،  شركة   FIRST TRADE للتجارة ترٌد فرست -  273

  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص عن ، 15873 برلم 25215527 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

 الجٌزة - كرداسة- كومبرة االكوح ش 7:  بجهة ، الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  ،  شركة   consilium real estate    العماري للتطوٌر كونسٌلون -  274

  المانون ألحكام طبما وذلن

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما عن ، 15835 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555555550555   مالها ،رأس  

  6 - المركزي المحور - الحصري بجوار -اكتوبر بالزا f-   وحدة f  برج -- الثالث الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها

 الجٌزة -اكتوبر

 العماري االستثمار "  ،  شركة   consilium real estate    العماري للتطوٌر كونسٌلون -  275

 اريالعم التطوٌر "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة المماوالت "

 بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ االراضً وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء "

 استؽاللها أو ادارتها أو تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً والامة علٌها المنشؤت الامة

 جمهورٌة ربٌس لرار مراعاى 2557 لسنة 355 رلم الوزراء مجلس ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع       الؽٌر لحساب او لحسابها

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 العماري االستثمار " عن ، 15835 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555555550555   مالها ،رأس   تمدٌم "

 العماري التطوٌر "

 العامة المماوالت "

 بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدؾ االراضً وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء "

 استؽاللها أو ادارتها أو تؤجٌرها أو لتملٌكها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً والامة علٌها المنشؤت الامة

 جمهورٌة ربٌس لرار مراعاى 2557 لسنة 355 رلم الوزراء مجلس ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع       الؽٌر لحساب او لحسابها

  2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 الجٌزة -اكتوبر  6 - المركزي المحور - الحصري بجوار -اكتوبر بالزا f-   وحدة f  برج -- الثالث الدور:  بجهة ، تمدٌم "

 النظافة خدمات  ،  شركة   consilium real estate    العماري للتطوٌر كونسٌلون -  276

 المشروعات ادارة "

 بها واجراءاتالترخٌص وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

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

   مالها ،رأس   والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة

 النظافة خدمات عن ، 15835 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555555550555

 المشروعات ادارة "

 بها واجراءاتالترخٌص وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

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

  برج -- الثالث الدور:  بجهة ، والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة

f وحدة   -f الجٌزة -اكتوبر  6 - المركزي المحور - الحصري بجوار -اكتوبر بالزا 

 التنفٌذٌة  ،  شركة   consilium real estate    العماري للتطوٌر كونسٌلون -  277

 والترمٌم والحفر الهدم اعمال مماوالت "

   المبانً صٌانة اعمال مماوالت "

 العمومٌه التورٌدات "

 البناء مواد تورٌد "

 والدٌكورات سً ار والجً الجبس لوالب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول لتً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز 

 التنفٌذٌة عن ، 15835 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555555550555   مالها ،رأس   الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 والترمٌم والحفر الهدم اعمال مماوالت "

   المبانً صٌانة اعمال مماوالت "

 العمومٌه التورٌدات "

 البناء مواد تورٌد "

 والدٌكورات سً ار والجً الجبس لوالب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول لتً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز 

 المحور - الحصري بجوار -اكتوبر بالزا f-   وحدة f  برج -- الثالث الدور:  بجهة ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة -اكتوبر  6 - المركزي

 من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة.   ،  شركة   Vehiclevo Egypt LLC  إٌجٌبت إٌفو فٌكٌل -  278

 .التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة ، البٌانات ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة

 :البرامج وانتاج تصمٌم. 

 .أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل صٌؾالتو أعمال( أ)

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد واٌنشاء والتطبٌمات البرامج واٌنتاج تصمٌم أعمال( ب)

 .علٌها رٌب والتد

.  عن ، 15866 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   من المختلفة بصورة اإللكترونً المحتوى إنتاج( ج)

 ، البٌانات ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة

 .التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة

 :البرامج وانتاج تصمٌم. 

 .أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال( أ)

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد واٌنشاء والتطبٌمات البرامج واٌنتاج تصمٌم أعمال( ب)

 .علٌها رٌب والتد

 اإلسكندرٌة الماهرة طرٌك ، سودٌن ، هب وٌستاون ، C-41 وحدة:  بجهة ، من المختلفة بصورة اإللكترونً المحتوى إنتاج( ج)

 الصحراوي

 من وخراطٌم ومواسٌر انابٌب لصناعة مصنع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة   وشرٌكته عبدالجواد عبدالمولى نور سٌد -  279

 .بالستٌن ووصالت ولطع البالستٌن

 الؼراض مخصصة االراضى تكون ان وٌشترط) لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح -

 ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح

 باحكام االخالل دون وذلن -(.2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 وتشؽٌل الامة - عن ، 15658 برلم 25215554 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 .بالستٌن ووصالت ولطع البالستٌن من وخراطٌم ومواسٌر انابٌب لصناعة مصنع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الؼراض مخصصة االراضى تكون ان وٌشترط) لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح -

 ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌمة الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح

 باحكام خاللاال دون وذلن -(.2558 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 . الفٌوم اطسا - ٌوسؾ الحاج مسجد بجوار - ربٌع منشاة:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 - العمومٌة التورٌدات - التجارٌة التوكٌالت - المنتجات تسوٌك - واإلعالن الدعاٌة  ،  شركة   واإلعالن للدعاٌة إسكرول -  285

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التصدٌر

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 التوكٌالت - المنتجات تسوٌك - واإلعالن الدعاٌة عن ، 15744 برلم 25215519 فى ،لٌدت 455550555   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التصدٌر - العمومٌة التورٌدات - التجارٌة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - الحصري مٌدان - الجامعة بزار بجوار مٌخابٌل عزٌز أبراج - 2 مدخل - األول الدور - 8 مكتب

( أ)  ،  شركة   RADUIS CONSULTING LMMIGRATION SERVICES.الهجرة خدمات الستشارات رادٌوس -  281

  واالعالن الدعاٌة 

 االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) بالخارج والدراسة بالهجرة المتعلمة ستشاراتاال تمدٌم  ( ب)

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

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

  للمشروعات االلتصادٌة الجدوى دراسات إعداد ( ت)

  التعهٌد خدمات تمدٌم ( ث)

  واالعالن الدعاٌة ( أ) عن ، 15736 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   الامة ( ج)

 االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) بالخارج والدراسة بالهجرة المتعلمة االستشارات تمدٌم  ( ب)

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

 (  التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة اقاالور مجال فى العاملة الشركات

  للمشروعات االلتصادٌة الجدوى دراسات إعداد ( ت)

  التعهٌد خدمات تمدٌم ( ث)

 . الجٌزة- المهندسٌن - سورٌا شارع 46:  بجهة ، الامة ( ج)

 وتنظٌم  ،  شركة   RADUIS CONSULTING LMMIGRATION SERVICES.الهجرة خدمات الستشارات رادٌوس -  282

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة والمإتمرات السٌاحٌة المعارض عدا المعارض

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 والمإتمرات السٌاحٌة المعارض عدا المعارض وتنظٌم عن ، 15736 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي 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 ؼرضها تحمٌك

 . الجٌزة- المهندسٌن - سورٌا شارع 46

 مراعاة مع -: المشروعات إدارة  ،  شركة   PLATINIUM PROJECT SOLUTION PPS - الهندسٌة للمشارٌع بالتٌنٌوم -  283

 التركٌبات-. بها رخٌصالت وإجراءات بموافمة ورد بما وفما الفندلٌة اإلدارة شركات بشان 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار

 التجارة-. وااللكترونٌة الكهربابٌة واللوحات الكهربابٌة والمولدات والمصاعد الصناعٌة واألجهزة والمعدات لالالت المتنملة والصٌانة

 وعلً الصناعٌة واالالت المعدات وتركٌب تصمٌم-.  والتصدٌر العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو وفٌما والتوزٌع العامة

 برلم 25215554 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع.  والمٌكانٌكٌة الكهربابٌة األخص

 ورد بما وفما الفندلٌة اإلدارة شركات بشان 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع -: المشروعات إدارة عن ، 15615

 والمولدات والمصاعد الصناعٌة واألجهزة والمعدات لالالت المتنملة والصٌانة التركٌبات-. بها الترخٌص اتوإجراء بموافمة

.  والتصدٌر العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو وفٌما والتوزٌع العامة التجارة-. وااللكترونٌة الكهربابٌة واللوحات الكهربابٌة

:  بجهة ، واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع.  والمٌكانٌكٌة الكهربابٌة األخص وعلً الصناعٌة واالالت المعدات وتركٌب تصمٌم-

 الجٌزه - اكتوبر6 - المركزى بالمحور 49-3 المطعه على الممام بالمشروع مول ستارز سٌتى 3 رلم بالعمار 235 رلم مكتب

 وبشرط السارٌة والمرارات  ،  شركة   PLATINIUM PROJECT SOLUTION PPS - الهندسٌة للمشارٌع بالتٌنٌوم -  284

 مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز,  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً ضهاؼر تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس.   التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان

 وٌجوز,  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات عن ، 15615 برلم 25215554 فى

 لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبما بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 49-3 المطعه على الممام بالمشروع مول ستارز سٌتى 3 رلم بالعمار 235 رلم مكتب:  بجهة ،.  التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام

 الجٌزه - اكتوبر6 - المركزى بالمحور

 ، لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   brilliance trading والتورٌدات للتجارة برٌلٌانس -  285

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  العمومٌة التورٌدات

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15953 برلم 25215535 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  المانون

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  العمومٌة التورٌدات ، لانونا

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 الهرم - للكمبٌوتر مول أمٌرة - الهرم ش 162 - الثانى الدور 1 رلم محل:  بجهة ، المانون الحكام

 وماكٌنات االنتاج خطوط لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   والتؽلٌؾ التعببة ماكٌنات وتجارة لصناعة بان فودو -  286

 وتشؽٌل الامة عن ، 1585 برلم 25215526 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس.  الؽذابٌة للصناعات والتؽلٌؾ التعببة

 المنطمة -مبارن بمجمع 138 رلم وحدة: :   بجهة ،. الؽذابٌة للصناعات والتؽلٌؾ التعببة وماكٌنات االنتاج خطوط لتصنٌع مصنع

 الجٌزة -اكتوبر 6 مدٌنة - االرضى فوق االول الدور -أ2 مجمع -146 لطعة - الثالثة الصناعٌة

 والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   KEtoxon  INTERNATIONAL FOR VENOM   فورفٌنوم انترناشٌونال كٌتوكسان -  287

 المخصصة والنحل لثعابٌنوا العمارب سموم وتصدٌر وتورٌد وتجارة استخراج - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما

 وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة التصدٌر - والطٌور والحٌوانات والحشرات الزواحؾ مزارع وتشؽٌل إلامة - الطبٌة األؼراض

 لكل االزمة التراخٌص استصدار بشرط) السٌاحٌة عدا فٌما والمعارض والندوات المإتمرات وتنظٌم إلامة البشرٌة الموارد وتنمٌة

 555550555   مالها ،رأس   باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز الؽٌر لدى التؽلٌؾ التعببة( حدة على معرض

 استخراج - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15853 برلم 25215526 فى ،لٌدت

 والحشرات الزواحؾ مزارع وتشؽٌل إلامة - الطبٌة األؼراض المخصصة والنحل والثعابٌن العمارب سموم وتصدٌر وتورٌد وتجارة

 والندوات المإتمرات وتنظٌم إلامة البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة التصدٌر - والطٌور والحٌوانات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للشركة ٌجوز الؽٌر لدى التؽلٌؾ التعببة( حدة على معرض لكل االزمة التراخٌص استصدار بشرط) السٌاحٌة عدا فٌما والمعارض

 .االهرام حدابك المعدنٌة الثروة امتداد شارع 8 شمة السادس الدور ز75:  بجهة ، باى تشترن او مصلحة لها تكون ان

 مع الوجوه من وجه  ،  شركة   KEtoxon  INTERNATIONAL FOR VENOM   فورفٌنوم انترناشٌونال كٌتوكسان -  288

 لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعملها شبٌه اعمال تزول التً وؼٌرها الشركات

 واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفذٌة والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان

 برلم 25215526 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  االزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعملها شبٌه اعمال تزول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 15853

 والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر

 ز75:  بجهة ، االزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفذٌة

 .االهرام حدابك المعدنٌة الثروة امتداد شارع 8 شمة السادس الدور

  والموسٌمً الرسم تعلٌم مجال فى التدرٌبٌة الدورات اعداد  ،  شركة   PIONEERS ART أرت باٌونٌرز -  289

  الفنٌة واللوحات المنتجات بٌع

 . البشرٌة الموارد وتنمٌة لتدرٌب مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة

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

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التى وؼٌرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 الرسم تعلٌم مجال فى التدرٌبٌة الدورات اعداد عن ، 15955 برلم 25215535 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

  والموسٌمً

  الفنٌة واللوحات المنتجات بٌع

 . البشرٌة الموارد وتنمٌة لتدرٌب مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة

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

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التى وؼٌرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 ستار سٌتى ابراج - 3 برج - الثالث الدور - 25 ورلم 19 رلم شمة: 

 كمبٌوتر كتابة - تلٌفون - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات تمدٌم -  ،  شركة   المتكاملة للخدمات الشاملة الممة -  295

 ) 

 .أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال - 

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

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج - 

 .االلكترونٌة وبالوسابل الحسابات على البٌانات إدخال - 

 .البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال - 

 - تصوٌر - فاكس)  من االعمال رجال خدمات تمدٌم - عن ، 15819 برلم 25215525 فى ،لٌدت 55550555   مالها ،رأس   

 (  كمبٌوتر كتابة - تلٌفون

 .أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ لأعما - 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج - 

 .االلكترونٌة وبالوسابل الحسابات على البٌانات إدخال - 

 .الجٌزة - الدلى - المساحة ش 2:  بجهة ،. البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال - 

 الجاهزه للمالبس والتجزبة الجملة تجاره-  ،  شركة   trend الجاهزة المالبس لتجارة ترند -  291

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك داخل

 .2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر ربٌسجمهورٌه لرار مراعاة و 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس بمرار

 . األنشطة لممارسةهذه الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 2555550555   مالها ،رأس   شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز 

 الجاهزه للمالبس والتجزبة الجملة تجاره- عن ، 15811 برلم 25215524 فى ،لٌدت

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك لداخ

 .2558 لسنه 356 رلم العربٌة مصر ربٌسجمهورٌه لرار مراعاة و 2557 لسنه355 رلم الوزراء ربٌس بمرار

 . األنشطة لممارسةهذه الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 247 وحدة - الثانى الدور:  بجهة ، شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز 

 ستار سٌتى - الخدمى المركزى المحور - 1 برج -

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها  ،  شركة   trend الجاهزة المالبس لتجارة ترند -  292

 . المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تدمج ان لها ٌجوز كما ،

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها عن ، 15811 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 - الثانى الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تدمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 ستار سٌتى - الخدمى المركزى المحور - 1 برج - 247 وحدة

 وتركٌب تجارة  ،  شركة   PROTECTION PROS                           السٌارات حماٌة افالم لتركٌب بروز بروتكشن -  293

 استصدار وبشرط السارٌة المرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  السٌارات واكسسورارات السٌارات حماٌة افالم

 وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى شترنت او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 فى ،لٌدت 355550555   مالها ،رأس  التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات

 باحكام االخالل دون وذلن.  السٌارات واكسسورارات السٌارات حماٌة افالم وتركٌب تجارة عن ، 15645 برلم 25215556

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة المرارات واللوابح الموانٌن

 فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او

 التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 فٌصل - الطوابك - كعابٌش ش 15:  بجهة ،

 واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن. 2558 لسنة 356 رلم الجمهوٌة ربٌس  ،  شركة   العماري للتسوٌك ثروات -  294

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

 لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن

 دون وذلن. 2558 لسنة 356 رلم الجمهوٌة ربٌس عن ، 15775 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل

 فً ؼرضها تحمٌك تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر

 زاٌد الشٌخ ،  الرابع الدور ، 4 رلم مبنً ، مول أركان:  بجهة ،. المانون

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن ، العماري التسوٌك  ،  شركة   العمارى للتوسٌك كى ال ار -  295

 . االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .التنفٌذٌة والبحته

 برلم 25215531 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاه مع 

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن ، العماري التسوٌك عن ، 15919

 . االنشطة هذه للممارسة الالزمة

 

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .التنفٌذٌة والبحته

 السادسة السٌاحٌة 94:  بجهة ، الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاه مع 

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول  ،  شركة   العمارى للتوسٌك كى ال ار -  296

. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول عن ، 15919 برلم 25215531 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 السادسة السٌاحٌة 94:  بجهة ،

 جروب فارما ثٌرامٌدٌكا شركة -  297

THERAMEDICA PHARMA GROUP   او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً  ،  شركة 

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً عن ، 15631 برلم 25215555 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 اكتوبر حدابك - النور واحه 122 مبنً:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها

  والبناء للتشٌٌد الذكً البٌت لإلإة -  298

SMART HOME L & M   لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي  ،  شركة 

 ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما

 من وجه باي عن ، 15921 برلم 25215531 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه

 احكام مراعاه مع التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما

 - 3 محل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 11 الحى شباب - التجارى الٌسر سنتر - ب مبنى

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة رالخٌ ربوع -  299

 استصدار وٌشترط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ذلن و المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد اوالتى بؤعمالها شبٌهة

 لسنة 72 رلم االستثمار عن ، 15765 برلم 25215525 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  المانون ألحكام طبما وذلن بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بؤحكام اإلخالل دون ذلن و المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517

 بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد اوالتى بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 - الخامس الحى 128 لطعة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - الثانٌة المجاورة

  العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   cornersceneral supplies العمومٌه للتورٌدات كورنرز -  355

  واالعالن الدعاٌا

 الكهربابٌه المسلتزمات تورٌدات

 وٌجوز االنشطه هذه للمارسه الالزمه التراخٌص راستصدا وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً عرضها

  العمومٌه التورٌدات عن ، 15791 برلم 25215523 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  واالعالن الدعاٌا

 الكهربابٌه المسلتزمات تورٌدات

 وٌجوز االنشطه هذه للمارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه

 الدور:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً عرضها

 - زاٌد الشٌخ - الفردوس مدٌنه - الثانٌه المرحله 127 عماره - 4 مكتب - االرضً

  والمعدنى الخشبى االثاث لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   ARKAN INTERIOR انترٌور اركان -  351

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن 

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو باعمالها شبٌهه أعمال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 الخشبى االثاث لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 15788 برلم 25215523 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

  والمعدنى

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن 

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو باعمالها شبٌهه أعمال تزاول التى وؼٌرها ركاتالش مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة

 برج:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 -فٌصل -اللبٌنى- الشمس شروق

  العمومٌة التورٌدات "  ،  شركة   FORTUN SALT للتورٌدات سولت فورت -  352

  العامه المماوالت "

  الؽٌر لدى وتصنٌعه الحجرى الملح تشكٌل "

 .  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز

 .  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

  العمومٌة التورٌدات " عن ، 15817 برلم 25215525 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  العامه المماوالت "

  الؽٌر لدى وتصنٌعه الحجرى الملح تشكٌل "

 .  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 الجٌزه - الدلى - العز ابو الدٌن محى ش 18: 

  والبناء التشٌٌد اعمال ومماوالت العامه المماوالت  ،  شركة   والبناء للتشٌٌد خطاب -  353

 . االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعماال تزاول طبٌعً وؼٌر الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

  والبناء التشٌٌد اعمال ومماوالت العامه المماوالت عن ، 15863 برلم 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعماال تزاول طبٌعً وؼٌر الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الجٌزه- اكتوبر 6 - 7مجمع - 3 الحً- باالول 1ش 1455

  الطبٌة المستلزمات تورٌد"  ،  شركة   الطبٌة المستلزمات لتورٌد امٌن/  -  354

  العمومٌة التورٌدات

  التصدٌر"

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

  الطبٌة المستلزمات تورٌد" عن ، 15841 برلم 25215526 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات

  التصدٌر"

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 الجٌزة - أكتوبر 6 - 8 مجاورة - الثانً الحً - 2355 رلم لطعة

 الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح  ،  شركة   الطالة لتكنولوجٌا انتج -  355

 . الؽمر بطرٌك

 -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج -

 . اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -أ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة -ب

 . السمكٌة المزارع -ج

 . الشمسٌة الطالة اللواح المعدنٌة الهٌاكل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 االستصالح عن ، 15757 برلم 25215517 فى ،لٌدت 65555550555   مالها ،رأس   واللوابح الموانٌن احكام مراعاة ومع

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع

 -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج -

 . اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -أ

 . البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة -ب

 . السمكٌة المزارع -ج

 . الشمسٌة ةالطال اللواح المعدنٌة الهٌاكل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 الجٌزة - اكتوبر 6 - الثانٌة المجاورة - 444 عمارة - االول الحً - 7 شمة:  بجهة ، واللوابح الموانٌن احكام مراعاة ومع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات  ،  شركة   الطالة لتكنولوجٌا انتج -  356

 . نشاطها

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات عن ، 15757 برلم 25215517 فى ،لٌدت 65555550555   مالها ،رأس  

 الجٌزة - اكتوبر 6 - الثانٌة المجاورة - 444 عمارة - االول الحً - 7 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

  الثانوى التعلٌم الٌتعدى فٌما المدارس وادارة وتشؽٌل الامة:   ،  شركة   التعلٌمٌة للخدمات زٌنة -  357

  الحضانات دور وادارة الامة  

 التعلٌم الٌتعدى فٌما المدارس وادارة وتشؽٌل الامة:  عن ، 15745 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  الثانوى

 اكتوبر 6_  2 المجاورة_  الرابع الحى_  395 عمارة_  االرضى الدور 2 و 1 رلم شمتٌن:  بجهة ، الحضانات دور وادارة الامة  

 الجبزة_ 

 .الزراعٌة المحاصٌل تورٌد  ،  شركة   الٌمامة خضراء -  358

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 .الزراعٌة المحاصٌل تورٌد عن ، 15715 برلم 25215517 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة - الدكرور بوالق شرطة لسم - ناهٌا ش من الجنٌدي أحمد ش7

 .الزراعٌة المحاصٌل تورٌد  ،  شركة   الٌمامة خضراء -  359



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 .الزراعٌة المحاصٌل تورٌد عن ، 15715 برلم 25215517 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة راخٌصالت استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الجٌزة - الدكرور بوالق شرطة لسم - ناهٌا ش من الجنٌدي أحمد ش7

 لانونا به مسموح فٌماهو التوزٌع و العامة  ،  شركة   للمماوالت ماتركس -  315

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم  شان فً 125 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت  "

 البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و مركزالعداد ادارة و تشؽٌل و الامة "

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون  وذلن

 التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 به مسموح فٌماهو التوزٌع و العامة عن ، 15859 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   على تعاونها لد

 لانونا

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم  شان فً 125 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت  "

 البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و مركزالعداد ادارة و تشؽٌل و الامة "

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون  وذلن

 التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 الجٌزة - المهندسٌن - السودان ع شار168:  بجهة ، على تعاونها لد

 افالم وتركٌب السٌارات لخدمه مركز واداره وتشؽٌل الامه  ،  شركة   auto pro shiny care كٌر اوتوبروشاٌنً -  311

 وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن اتالسٌار وؼسٌل للسٌارات سٌرامٌن والنانو الحماٌه

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول

 الامه عن ، 15818 برلم 25215525 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 االخالل دون وذلن السٌارات وؼسٌل للسٌارات سٌرامٌن والنانو الحماٌه افالم وتركٌب السٌارات لخدمه مركز واداره وتشؽٌل

 تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام

 او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي

 المركز -  A  35 رلم وحدة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً

 ٌولٌو 26 المركزي المحور السٌاحٌة المنطمة الشرلٌة التوسعات الثانً الحً 7 رلم لطعة مول صفوة التجاري

  العماري واالستثمار التسوٌك  ،  شركة.    المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة العماري لالستثمار اي جً اٌه -  312

 هذه لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 لد التً أو بؤعمالها بٌهةش أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة

 من شركة الً تتحول أن أو معها أو أخري شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 .  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخري طبٌعة

  العماري واالستثمار التسوٌك عن ، 15892 برلم 25215535 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذه لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة

 من شركة الً تتحول أن أو معها أو أخري شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 الجٌزة -أكنوبر 6 - 3 شمة - الثانً الدور - أ 35 عمارة - 3 مج - 12 الحً:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخري طبٌعة

 فً ؼرضها تحمٌك علً  ،  شركةCURE N CARE MEDICAL (CNC   )( سً ان سً) الطبٌة للخدمات كٌر ان كٌور -  313

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر

 كما الخارج، فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً عن ، 15689 برلم 25215511 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

 مركز - االول االداري الدور - 5 رلم مكتب:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز

 - زاٌد الشٌخ - الخامس الحً خدمات منطمة - مول سكاي

 العماري التسوٌك "  ،  شركة   العماري للتسوٌك االوابل -  314

 العمومٌة التورٌدات "

 األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل ال دون ذلن و

 . 

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 العماري التسوٌك " عن ، 15636 برلم 25215556 فى ،لٌدت 555550555   مالها

 العمومٌة التورٌدات "

 األنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام اإلخالل ال دون ذلن و

 . 

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او اتشترٌه او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 المهندسٌن  - شهاب شارع 14

 تحاول التً وؼٌرها الشركات مع  ،  شركة   lebnani _ Alagha خان_  االؼا_  الؽذابٌة المواد لتصنٌع لبنانً شركة -  315

 معها أو اخرب شركه فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو باعمالها شبٌهه اعمال

 . المانون الحكام طبما وذلن اخرب طبٌعه من شركه الً تتحول ان أو

 شبٌهه اعمال تحاول التً وؼٌرها الشركات مع عن ، 15816 برلم 25215524 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 تتحول ان أو معها أو اخرب شركه فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو باعمالها

 الجٌزه الدلً لسم التحرٌر شارع148 رلم العمار ناصٌه:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن اخرب طبٌعه من شركه الً

 االستثمار - العامة المماوالت  ،  شركة   PRESTEEN EL MOTAHDA  العمارى االستثمار و للمماوالت المتحدة برستٌن -  316

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة - العمومٌة التورٌدات - العمارى

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 التورٌدات - العمارى االستثمار - العامة المماوالت عن ، 15713 برلم 25215517 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة - العمومٌة

 . األنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 - دمحم حسن محطة - فٌصل الملن شارع - الرابع الدور 337

 والمماوالت لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة  ،  شركة   ANTONLOS SUPPLIES سبالٌزز انطونٌوس -  317

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن العمومٌة والتورٌدات العامة

 او باعمالها شبٌها اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز  االنشطة هذا لممارسة

 الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً

  المانون

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة عن ، 15885 برلم 25215527 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن العمومٌة والتورٌدات العامة والمماوالت

 اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز  االنشطة هذا لممارسة الالزمة التراخٌص

 بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌها

 الهرم- محرم عثمان من متفرع اللبان ش8:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن

 تجارة االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   والتوزٌع للتجارة السبتٌه -  318

 . الصحٌه االدوات

 . العمومٌة التورٌدات -

 ٌنشا وال ، ٌةالتجار الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بإحكام الشركة تلنزم التجارٌة التوكٌالن -

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بإحكام ٌخل

 .  الؽٌر لدي التصنٌع -

- عن ، 15864 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 . الصحٌه االدوات تجارة االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 . العمومٌة التورٌدات -

 ٌنشا وال ، التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بإحكام الشركة تلنزم التجارٌة التوكٌالن -

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بإحكام ٌخل

 .  الؽٌر لدي التصنٌع -

 الوراق - رٌاض المنعم عبد شارع من هٌكل نبٌل شارع 2:  بجهة ، والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

319  - MARS TECH  الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج  ،  شركة   تٌن مارس 

 .المانون

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج عن ، 15728 برلم 25215518 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 الجٌزه  ـ الهرم شارع اول_  الطالبٌه لسم بجوار الراضى سالمه ش1:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن التصدٌر  ،  شركة   للتصدٌر الساعة -  325

 اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه ٌؤي تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة

 دون وذلن التصدٌر عن ، 15785 برلم 25215523 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس.   المانون ألحكام طبما وذلط بها

 للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه ٌؤي تشترن ان

 - ؼالب ابو:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلط بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر

 المناطر منشؤة - المطر محطة بجوار - الؽرب

 . االعالنٌه و الدعابٌه  ،  شركة   Gemini Creative Studios ستودٌوز كرٌتٌؾ جٌمٌناى -  321

 علً معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و السٌاحه عدا فٌما) الفعالٌات و المإتمرات و المعارض تنظٌم  -

 . حده

.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 ،رأس.   المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك

 . االعالنٌه و الدعابٌه عن ، 15766 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها

 علً معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط و السٌاحه عدا فٌما) الفعالٌات و المإتمرات و المعارض تنظٌم  -

 . حده

.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 زاٌد الشٌخ  - السابع الحً - االولى المجاورة - الجمان - 2 ب عمارة: 

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   KEY ONE العمارى للتسوٌك وان كى -  322

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 15725 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 - زاٌد الشٌخ - مصر دار 23

 . العماري التسوٌك -  ،  شركة   KEY ONE العمارى للتسوٌك وان كى -  323

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -

 . العمارٌة االصول ادارة -

 . المشروعات تنفٌذ علً االشراؾ -

 االدارة شركات بشان 2512 لسنه 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع. والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة  الوحدات وتاجٌر وبٌع شراء-

  بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌه

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .الدٌكورات و التشطٌبات  اعمال مماوالت -

 ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . العماري التسوٌك - عن ، 15725 برلم 25215518 فى

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . العمارٌة االصول ادارة -

 . المشروعات تنفٌذ علً االشراؾ -

 االدارة شركات بشان 2512 لسنه 355 رلم الوزارى المرار مراعاة مع. والفندلٌة والسكنٌة االدارٌة  الوحدات وتاجٌر وبٌع شراء-

  بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌه

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .الدٌكورات و التشطٌبات  اعمال مماوالت -

 زاٌد الشٌخ - مصر دار 23:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

- 

 .والمحاجر المناجم استؽالل "  ،  شركة   التعدٌنٌة للخدمات الجواد -  324

 .والمحاجر المناجم موالع تحدٌد خدمات تمدٌم "

 والمستلزمات واالجهزة والمهمات والمواد والمعدات لالالت( التموٌلى التؤجٌر عدا) واستجبار وتؤجٌر وتركٌب تورٌد "

 . سبك ما لكل المتنملة الصٌانه خدمات وتمدٌم البٌبة على والمحافظة والبترول والمناجم التعدٌن بانشطة الخاصه

 المناجم بالتعدٌن الخاصه والمعدات االالت تشؽٌل مجال فى التدرٌب واستشارات واالدارٌة الفنٌة االستشارات تمدٌم "

 برلم 25215527 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما والحاجر

 .والمحاجر المناجم استؽالل " عن ، 15865

 .والمحاجر المناجم موالع تحدٌد خدمات تمدٌم "

 والمستلزمات واالجهزة والمهمات والمواد والمعدات لالالت( التموٌلى التؤجٌر عدا) واستجبار وتؤجٌر وتركٌب تورٌد "

 . سبك ما لكل المتنملة الصٌانه خدمات وتمدٌم البٌبة على والمحافظة والبترول والمناجم التعدٌن بانشطة الخاصه

 المناجم بالتعدٌن الخاصه والمعدات االالت تشؽٌل مجال فى التدرٌب واستشارات واالدارٌة الفنٌة االستشارات تمدٌم "

 شكرى دمحم ش 6:  بجهة ، االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما والحاجر

 المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌة  ،  شركة   التعدٌنٌة للخدمات الجواد -  325

 فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ

 (. التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة

 .والمحاجر والمناجم التعدٌن مجال فً البشرٌه الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة "

 (. الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا)  والمستودعات المخازن وادارة وتشؽٌل الامة "

 واالستشارات المانونٌة عن ، 15865 برلم 25215527 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات

 (. التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فى العاملة

 .والمحاجر والمناجم التعدٌن مجال فً البشرٌه الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة "

 (. الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا)  والمستودعات المخازن وادارة وتشؽٌل الامة "

 شكرى دمحم ش 6:  بجهة ، و الموانٌن حكامأ مراعاة مع

 الالزمه التراخٌص كافة علً الحصول الشركه علً و السارٌه المرارات و اللوابح  ،  شركة   التعدٌنٌة للخدمات الجواد -  326

 .نشاطها لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الحصول الشركه علً و السارٌه المرارات و اللوابح عن ، 15865 برلم 25215527 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة علً

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 6:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 شكرى دمحم ش

 .وبٌانات وصوة صوت  ،  شركة   Vehiclevo Egypt LLC  إٌجٌبت إٌفو فٌكٌل -  327

 .ونٌة اإللكتر وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال( د)

 :اآللٌة الحاسبات معدات واٌنتاج تصمٌم. 

 .أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال( أ)

 .علٌها رٌب والتد وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج( ب)

 .الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات. 4

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد رٌب التد مراكز واٌدارة إنشاء.  5

 .وبٌانات وصوة صوت عن ، 15866 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   االعمال حاضنات.  6

 .ونٌة اإللكتر وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال( د)

 :اآللٌة الحاسبات معدات واٌنتاج تصمٌم. 

 .هاأنواع بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال( أ)

 .علٌها رٌب والتد وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج( ب)

 .الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات. 4

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد رٌب التد مراكز واٌدارة إنشاء.  5

 الصحراوي اإلسكندرٌة الماهرة طرٌك ، سودٌن ، هب وٌستاون ، C-41 وحدة:  بجهة ، االعمال حاضنات.  6

 .  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة  ،  شركة   Vehiclevo Egypt LLC  إٌجٌبت إٌفو فٌكٌل -  328

 2517 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 . التصدٌر -7

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة حسابات بافراد  االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال ان علً 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، المرارت و واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 .  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة عن ، 15866 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555

 2517 لسنة 72 ق خارج من أنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . التصدٌر -7

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة حسابات بافراد  االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال ان علً 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 ، C-41 وحدة:  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، المرارت و واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 الصحراوي اإلسكندرٌة الماهرة طرٌك ، سودٌن ، هب وٌستاون

 . األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة   Vehiclevo Egypt LLC  إٌجٌبت إٌفو فٌكٌل -  329

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

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

 . األنشطة هذه لممارسة عن ، 15866 برلم 25215527 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 الصحراوي اإلسكندرٌة الماهرة طرٌك ، سودٌن ، هب وٌستاون ، C-41 وحدة

 وبٌانات وصورة صوت  ،  شركة   YM11    للبرمجة الفن ام واي -  335

  اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 .أنواعها بمختلؾ الحاسبات النظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 البٌانات وتداول ونمل الشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 االنترنت وخدمات االتصاالت "

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

 25215517 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء "

 وبٌانات وصورة صوت عن ، 15752 برلم

  اإللكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 .أنواعها بمختلؾ الحاسبات النظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 البٌانات وتداول ونمل الشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 االنترنت وخدمات االتصاالت "

  وماتالمعل تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عمارات - 123 عمارة - 5 شمة - األول الدور:  بجهة ، فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء "

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - المستمبل

 وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت  ،  شركة   YM11    للبرمجة الفن ام واي -  331

 األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات "

 المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

  والفنً والثمافً العلمً

  2517 لسبنه 72 ق خارج انشطه

  االلكترونً التسوٌك "

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 برلم 25215517 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت عن ، 15752

 األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات "

 المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

  والفنً والثمافً العلمً

  2517 لسبنه 72 ق خارج انشطه

  االلكترونً التسوٌك "

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 المستمبل عمارات - 123 عمارة - 5 شمة - األول الدور:  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ -

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع وكذا  2517 سنه 72 رلم  ،  شركة   YM11    للبرمجة الفن ام واي -  332

  المانون بذات الواردة والحوافز

 وٌجوز االنشطة هذه المباشرة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

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

  

 لانون خارج األنشطة تتمتع وكذا  2517 سنه 72 رلم عن ، 15752 برلم 25215517 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 وٌجوز االنشطة هذه المباشرة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

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

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - المستمبل عمارات - 123 عمارة - 5 شمة - األول

 2517 لسنة 72 لانون داخل أنشطة -  ،  شركة   YM11    للبرمجة الفن ام واي -  333

 ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 . التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة ، البٌانات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 ، 15752 برلم 25215517 فى لٌدت، 3555550555   مالها ،رأس   من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 2517 لسنة 72 لانون داخل أنشطة - عن

 ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 . التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة ، البٌانات

 أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 - المستمبل عمارات - 123 عمارة - 5 شمة - األول الدور:  بجهة ، من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   11416:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  السٌد عبدالمجٌد احمد سٌد عبدالمجٌد) لصاحبها الؽذابٌة للمواد عبدالمجٌد   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً  6571 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   سٌد دمحم احمد ٌوسؾ)  لصاحبها والمماوالت والعماري السٌاحً الالستثمار العهد -  1

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ

 وفً  6571 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   سٌد دمحم احمد ٌوسؾ)  لصاحبها والمماوالت والعماري السٌاحً الالستثمار العهد -  2

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  25215556 ، تارٌخ

 رأس تعدٌل تم  25215559 ، تارٌخ وفً  6326 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   السبٌعً مروان دمحم مجد)  بصاحبها مادٌرا -  3

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 15616    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  1

  بٌتكو مدٌنة - الهرم ش 32 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215554

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 15619    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دكرورى على خلٌفة جمال احمد -  2

  اكتوبر 6 - اكتوبر حدابك - 2 البنفسج مول صن 16 الوحدة - االول الدول ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 2766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المؽازي المعبود عبد لكري دمحم)  لصاحبها الصناعٌة للخدمات سٌجما -  3

 الصناعٌة المنطمة - 26 الكٌلو - فدان االلؾ بٌعة - 149/  42 ق - 25 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555

 - رواش بابى واالستثمارٌة

 تارٌخ وفً 2766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المؽازي المعبود عبد فكري دمحم)  لصاحبها الصناعٌة للخدمات سٌجما -  4

 الصناعٌة المنطمة - 26 الكٌلو - فدان االلؾ بٌعة - 149/  42 ق - 25 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555

  - رواش بابى واالستثمارٌة

 تارٌخ وفً 7859    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المولى عبد دمحم ثابت دمحم)  لصاحبها EURO - TECK اٌروتن -  5

  الطالبٌه - الحلوانى ابراهٌم شارع 8 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215556

 تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 6326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  السبٌعً مروان دمحم مجد)  بصاحبها مادٌرا -  6

  أرضى 1 رلم محل - ز 2/7 رلم عمارة - 7 رلم مجاورة - الثانى الحى ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 15721    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم)  لصاحبها احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم -  7

 الصناعٌة المنطمة - 139 رلم مصنع/  النشاط ممارسة ومولع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً

  الشباب مخازن - السادسة

 

 تارٌخ وفً 4123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان)  لصاحبها خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان -  8

 المنطمة - م355 الشباب مخازن( 795-86-84-83)  رلم بالمطعة فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215518

 الصناعٌة

 تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 5246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المخلالتى دمحم بشٌر: )  لصاحبها  للمورال جٌلٌتر -  9

  الشباب مخازن منطمة 465 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 تارٌخ وفً 4123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان)  لصاحبها خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان -  15

 المنطمة - م355 الشباب مخازن( 795-86-84-83)  رلم بالمطعة فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215518

  الصناعٌة

 15746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽامدى حسن بن احمد بن خالد لصاحبها العمارٌة لالستثمارات الدولٌة بروفاٌل -  11

 االهرام حدابك الهرم هضبة أ 17 ش أ 489 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 15752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد سٌد بالل احمد لصاحبها الصناعٌة للمشروعات االمل -  12

 الجٌزة-الهرم-االهرام حدابك-حورس بوابة-ص37 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519

  ، فرد تاجر ،( عبدالحكٌم الحسانٌن عبدالحكٌم عالء) لصاحبها TN  الصحٌة واالدوات التفلون والتجارة للصناعة العالمٌة -  13

 الؽٌر بالمرحلة 84 رلم المطعة من جزء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 15747    برلم لٌده سبك

  راضً ابو كوم منطمة مرفهه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 15794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والمماوالت العمارى لالستثمار عبدالمنطلب -  14

  الفٌوم - التعاون بنزٌنة بجوار - الفٌوم سوٌؾ بنى طرٌك شارع - الصعٌدى عمارة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 وفً 15814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر أنٌس حسن جمال:  لصاحبها  والمطاعم للتجارة الفرح -  15

  المهندسٌن - العربٌة الدول جامعة ش73 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( على احمد الخالك عبد احمد) لصاحبها ZADIA للبرمجٌات زادٌا -  16

 الثامن الدور فهمى اسماعٌل برج 83 شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525

 25215526 تارٌخ وفً 15839    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه محمود الهادي عبد محمود لصاحبها مارٌن صاب -  17

 الجٌزة - الدكرور بوالق -المبعوثٌن مدٌنة- التجارى المركز5 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 وفً 15883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  على شاكر سامى دمحم)  لصاحبها االلى الحجاسب مستلزمات لتصنٌع الدولٌة -  18

 . اكتوبر 6 - السادس الحى - السنترال ش 43 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ

,  العنوان تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 15886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوش عبده ٌاسر لصاحبها البوش -  19

 .الجٌزة - أكتوبر 6 - المركزى المحور - االول الحى - االولى المجاورة - 28 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 15898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل على دمحم الدٌن نور دمحم رانٌا لصاحبها العمارى لالستثمار بداٌة -  25

  الهرم - فٌصل - العرٌش ش 24 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215535

 تارٌخ وفً 15897    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود سٌد عمرو لصاحبها   والتجزبة الجملة لتجارة كٌان -  21

  البدرشٌن جنٌد سٌدى منطمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215535

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد احمد احمد حسٌن جاسر لصاحبها البالستٌن وتصنٌع والتجزبة الجملة لتجارة الفرسان -  22

  العمرانٌة - المحوالت ش 11 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 15899

 تم 25215531 تارٌخ وفً 15913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد محروس مدحت رٌمون لصاحبها بالنت كٌدز -  23

 الواحات - الفٌوم طرٌك - المحصورة المنطمة 16 رلم االرض لطعة - خدمات منطمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 2766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المؽازي المعبود عبد فكري دمحم)  لصاحبها الصناعٌة لخدماتل سٌجما -  1

 وتنفٌذ  وتجمٌع وتصنٌع لتصمٌم مصنع وتشؽٌل الامة: : هو المنشاة ؼرض اصبح:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555

 والبالستٌن المعادن وتشؽٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - ومستلزماتها الحرٌك اطفاء اجهزة وصٌانة

 تارٌخ وفً 5661   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  هللا جاب دمحم عٌد علٌاء)  لصاحبها SKills والتجارة للصناعة إسكٌلز -  2

 منزلٌة اجهزة لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة-:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215524

 االلتزام مع) التصدٌر2517 لسنة 72 لانون خارج انشطة- كهربابً فرن مكواه مراوح فرٌزر دٌب ثالجات سخانات بوتاجازات من

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و ، االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً مركز و مستملة حسابات بافراد

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها

 ( المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 تارٌخ وفً 5661   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  هللا جاب دمحم عٌد علٌاء)  لصاحبها SKills الهندسٌة للصناعات إسكٌلز -  3

 منزلٌة اجهزة لتصنٌع مصنع تشؽٌل و الامة2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة-:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215524



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االلتزام مع) التصدٌر2517 لسنة 72 لانون خارج انشطة- كهربابً فرن مكواه مراوح فرٌزر دٌب ثالجات سخانات بوتاجازات من

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و ، االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً مركز و مستملة حسابات ادبافر

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها

 ( المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 وفً 9599   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( بمله احمد مصطفى شعبان جٌهان) لصاحبها Oysterالعماري لالستثمار اوٌستر -  4

 الامة - علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج نشاط اضافة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ

 العمارى التسوٌك نشاط حذؾ -  الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا فٌما)  المخازن وتشؽٌل وادارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبك  ، فرد تاجر ،( عبدالحكٌم الحسانٌن عبدالحكٌم عالء) لصاحبها TN  الصحٌة واالدوات التفلون والتجارة للصناعة العالمٌة -  1

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 15747   برلم لٌده

 تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 15913   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌاد محروس مدحت رٌمون لصاحبها بالنت كٌدز -  2

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 15794   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والمماوالت العمارى لالستثمار عبدالمنطلب -  3

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد احمد احمد حسٌن جاسر لصاحبها البالستٌن وتصنٌع والتجزبة الجملة لتجارة الفرسان -  4

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 15899

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15619   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دكرورى على خلٌفة جمال احمد -  5

 استثمار: التؤشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 2766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المؽازي المعبود عبد لكري دمحم)  لصاحبها الصناعٌة للخدمات سٌجما -  6

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215555

 تارٌخ وفً 15898   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل على دمحم الدٌن نور دمحم رانٌا لصاحبها العمارى لالستثمار بداٌة -  7

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 15886   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوش عبده ٌاسر لصاحبها البوش -  8

 استثمار: التؤشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 15752   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد احمد سٌد بالل احمد لصاحبها الصناعٌة للمشروعات االمل -  9

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519

 تارٌخ وفً 15897   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود سٌد عمرو لصاحبها   والتجزبة الجملة لتجارة كٌان -  15

 خاص: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215535

 وفً 15814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر أنٌس حسن جمال:  لصاحبها  والمطاعم للتجارة الفرح -  11

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم)  لصاحبها احمد السٌد ابراهٌم الكرٌم عبد كرم -  12

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 4123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان)  لصاحبها خلٌل جمٌان ٌسري جمٌان -  13

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215518

 وفً 15883   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  على شاكر سامى دمحم)  لصاحبها االلى الحجاسب مستلزمات لتصنٌع الدولٌة -  14

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215527 تارٌخ

 تم25215526 تارٌخ وفً 15839   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمزه محمود الهادي عبد محمود لصاحبها مارٌن صاب -  15

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 15616   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  نصٌر دمحم حسن دمحم)  لصاحبها واالستثمار للتجارة النٌل نسر -  16

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215554

 وفً 15746   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽامدى حسن بن احمد بن خالد لصاحبها العمارٌة لالستثمارات الدولٌة بروفاٌل -  17

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى ،   2785:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الطبٌة للخدمات وست كاٌرو   - 1

 الفرع لؽلك محو أمر

 الرلمى لالعالم الوطنٌه   - 2

 National Digital Media N . D . M  ، تم   25215555 تارٌخ وفى ،   4365:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات 

   السجل شطب/محو

 تم   25215555 تارٌخ وفى ،   8218:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،(   الشركة تصفٌة)  هٌلث أكسو   - 3

   السجل شطب/محو

 تم   25215555 تارٌخ وفى ،   4153:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  legion for trading  للتجارة لٌجون   - 4

   السجل شطب/محو

 ،   4153:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  Legion For Consulting العماري واالستثمار للمماوالت لٌجون   - 5

   السجل شطب/محو تم   25215555 ٌختار وفى

  السجل شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   9788:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  الشرق لصر   - 6

 التى االعمال بجمٌع المصفى ٌموم للشركةو مصفٌا الشامى عمر عبدهللا/  االستاذ تعٌٌن و التصفٌة تحت الشركة وضع على الموافمه

 الخصوص وجه وعلى التصفٌة تمتضٌها

 الع بالمزاد عمارا او منموال الشركة مال بٌع-.  دٌون من الشركة على ما وفاء -

   25215559 تارٌخ وفى ،   12988:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  االدارٌة االجراءات النهاء سٌرفٌس فرسان   - 7

   السجل شطب/محو تم

   25215559 تارٌخ وفى ،   7299:  برلم لٌدها سبك  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ،  المتكاملة للمشروعات سبارو   - 8

 على ما وفاء -1 مهامه تكون ان على النمر عرالى سعٌد دمحم/ السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم

 ولبول المضاء امام الشركة تمثٌل -3 - اخرى طرٌمة باٌة او العلنى بالمزاد عمار او منمول الشركة مال بٌع -2 دٌون من الشركة

 والتحكٌم الصلح

  السجل شطب/محو تم   25215559 تارٌخ وفى ،   955:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه صالح محسن حسٌن   - 9

 التصفٌه تحت الشركه وضع-: اوال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . للشركه مصفٌا الروس ابو احمد مختاردمحم لدٌنا حسام/  السٌد تعٌٌن -: ثانٌا

 السجل فً التاشٌر تارٌخ من تبداء عام لمده التصفٌه مده تحدٌد -: ثالثا  

 تم   25215515 تارٌخ وفى ،   4252:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  والكٌماوٌات للدهانات رٌفٌرا   - 15

 محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   722:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه الخاللً حسٌن جهاد   - 11

 التصفٌه تحت الشركه وضع-: اوال  السجل

 . للشركه مصفٌا الروس ابو احمد مختاردمحم الدٌن حسام/  السٌد تعٌٌن -: ثانٌا

 السجل فً التاشٌر تارٌخ من تبداء عام لمده التصفٌه مده تحدٌد -: ثالثا  

 تارٌخ وفى ،   7555:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  The Hipsters Studio ستودٌو زاهٌبٌستارز   - 12

   السجل شطب/محو تم   25215515

  مساهمة شركة ،  TIGERS  FOR  SPORT  SERVICES                                          الرٌاضٌة للخدمات تاٌجرز   - 13

 اجراءات فً والسٌر التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215515 تارٌخ وفى ،   11532:  برلم لٌدها سبك

  التجاري السجل فً لٌدها شطب

 27551515154651  لومً رلم ، للشركة كمصفً عشماوي احمد عبده احمد اٌهاب/  السٌد تعٌٌن لبول:  ثانٌا  

 تم   25215515 تارٌخ وفى ،   911:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،(   م.م.ش)  الصؽر متناهى للتموٌل فورى   - 14

 الماهرة محافظة الى المركزالربٌسى لنمل محو امر  السجل شطب/محو

 تم   25215515 تارٌخ وفى ،   311:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  ENERGY TECHIK تٌشنٌن انٌرجى   - 15

 للشركة مصفى  دمحم  ٌوسؾ دمحم اسامه/  السٌد تعٌٌن   التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 تم   25215511 تارٌخ وفى ،   9453:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  النفسٌة للدراسات التطوٌر مركز   - 16

   السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   2285:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  المطاعم الدارة شاهٌن   - 17

 محو امر

 تم   25215525 تارٌخ وفى ،   15933:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  IT SCOPE سكوب تً اي   - 18

 محو أمر  السجل شطب/محو

 لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  Tele Universe Egypt for General Trade العامة للتجارة إٌجٌبت ٌونٌفرس تٌلى   - 19

 ممر نمل  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   14287:  برلم

 وفى ،   8782:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  SPIRIT SPORTS AND EVENTS  اٌفنتس اند سبورتس سبٌرٌت   - 25

 الشركة مصفى ابراهٌم احمد المٌد عبد نبٌل/  السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215523 تارٌخ

 بالسجل التاشٌر تارٌخ من سنة التصفٌة ومدة

 تم   25215523 تارٌخ وفى ،   8696:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج   - 21

 محو امر  السجل شطب/محو

   25215523 تارٌخ وفى ،   2721:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  TOP TEAM واالعالن للدعاٌة تٌم توب   - 22

 محو أمر  السجل شطب/محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفى ،   12255:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  التجارٌه والتوكٌالت لالستثمار جروب الجوهري   - 23

   السجل شطب/محو تم   25215523

  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   6485:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  السورى المطعم   - 24

 محو أمر

 امر  السجل شطب/محو تم   25215524 تارٌخ وفى ،   6491:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  فاٌؾ جرٌت   - 25

 محو

 شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،   15559:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش الجماعى للنمل الهبة   - 26

 محو امر  السجل

 تارٌخ وفى ،   6575:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،(   الشركة تصفٌة)  الفنً والتوزٌع لالنتاج نون نجوم   - 27

 محو امر  السجل شطب/محو تم   25215526

 تم   25215526 تارٌخ وفى ،   7139:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  I.F.M.E.G جً اي ام اؾ اي   - 28

 التصفٌه تحت الشركه وضع:  اوال  السجل شطب/محو

 تم   25215526 تارٌخ وفى ،   865:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  Togetherالتعلٌمٌة للخدمات توجٌزر   - 29

 محو أمر  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   393:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه محسن حسٌن حاتم   - 35

 التصفٌه تحت الشركه وضع -: اوال

 . للشركه مصفٌا الروس احمد دمحم مختار الدٌن حسام/  السٌد تعٌٌن -: ثانٌا

 السجل فً التاشٌر تارٌخ من تبداء عام لمده التصفٌه مده تحدٌد -: ثالثا  

 شطب/محو تم   25215527 تارٌخ وفى ،   1392:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكة باجبع سالم دمحم محسن   - 31

 التصفٌه تحت الشركه وضع -: اوال  السجل

 . للشركه مصفٌا الروس احمد دمحم مختار الدٌن حسام/  السٌد تعٌٌن -: ثانٌا

 السجل فً التاشٌر تارٌخ من تبداء عام لمده التصفٌه مده تحدٌد -: ثالثا  

 تم   25215527 تارٌخ وفى ،   397:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه الخاللى محسن حسٌن احمد   - 32

 التصفٌه تحت الشركه وضع -: اوال  السجل شطب/محو

 . للشركه مصفٌا الروس احمد دمحم مختار الدٌن حسام/  السٌد تعٌٌن -: ثانٌا

 وفى ،   5567:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،(   الشركة تصفٌة)  AL MAKAN ALAQARIA العمارٌة المكان   - 33

 محو امر  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ

 تم   25215535 تارٌخ وفى ،   15312:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسبولٌة ذات ،  SUMMIT PHARMA  فارما الممة   - 34

 محو أمر  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   13563:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  INSYNC SPORTS ACTIVITIES الرٌاضٌه لالبشطه انسٌنن   - 35

 الماهرة محافظة الى العام المركز لنمل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215531

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Huhtamaki Flexible Packaging Egypt اٌجٌبت باكاجٌنج فلٌكسبل هوتماكً -  1

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215554،   تارٌخ وفً 752،

  جنٌه  5578855550555،

   تارٌخ وفً 5571، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Anzemah Technology التكنولوجٌا النظمة العالمٌه -  2

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،

   تارٌخ وفً 5571، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Anzemah Technology التكنولوجٌا النظمة العالمٌه -  3

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،

   تارٌخ وفً 5571، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Anzemah Technology التكنولوجٌا النظمة العالمٌه -  4

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،

   تارٌخ وفً 5571، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Anzemah Technology التكنولوجٌا النظمة العالمٌه -  5

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،

,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،   تارٌخ وفً 3379، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Destination دستٌناشن -  6

  جنٌه  255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،   تارٌخ وفً 3379، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Destination دستٌناشن -  7

  جنٌه  255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،   تارٌخ وفً 3379، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات Destination دستٌناشن -  8

  جنٌه  255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 C- KYNY COMPANY GENERAL المالبس وتجارة والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات العامة للتجارة كٌنى سى -  9

TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADING لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات 

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،   تارٌخ وفً 189، برلم

  جنٌه  555550555،

 C- KYNY COMPANY GENERAL المالبس وتجارة والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات العامة للتجارة كٌنى سى -  15

TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADING لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات 

 مالها رأس لٌصبح لمالا رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215556،   تارٌخ وفً 189، برلم

  جنٌه  555550555،

 برلم لٌدها سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة السٌارات تبرٌد ووحدات السٌارات صنادٌك لصٌانة فوم دلتا -  11

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215559،   تارٌخ وفً 9592،

  جنٌه  39555550555،

 برلم لٌدها سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة السٌارات تبرٌد ووحدات السٌارات صنادٌك لصٌانة فوم دلتا -  12

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215559،   تارٌخ وفً 9592،

  جنٌه  39555550555،

 مسبولٌة ذات urban green home for trading and construction واالنشاءات للتجارة الحضارٌة الخضراء االبنٌه -  13

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215515،   تارٌخ وفً 136، برلم لٌدها سبك ،  محدودة

  جنٌه  2555550555، مالها رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مسبولٌة ذات urban green home for trading and construction واالنشاءات للتجارة الحضارٌة لخضراءا االبنٌه -  14

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215515،   تارٌخ وفً 136، برلم لٌدها سبك ،  محدودة

  جنٌه  2555550555، مالها رأس

 سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة Al Shouq Stars  الزراعٌة والتنمٌة األراضً الستصالح ستارز الشوق -  15

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215517،   تارٌخ وفً 15939، برلم لٌدها

  جنٌه  6555550555،

 سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة Al Shouq Stars  الزراعٌة والتنمٌة األراضً الستصالح ستارز الشوق -  16

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215517،   تارٌخ وفً 15939، برلم لٌدها

  جنٌه  6555550555،

 سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة Al Shouq Stars  الزراعٌة والتنمٌة األراضً الستصالح ستارز الشوق -  17

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215517،   تارٌخ وفً 15939، برلم لٌدها

  جنٌه  6555550555،

 المال رأس تعدٌل تم 25215519،   تارٌخ وفً 14225، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات excel pay باى إكسٌل -  18

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ, 

 المال رأس تعدٌل تم 25215519،   تارٌخ وفً 14225، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات excel pay باى إكسٌل -  19

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم 25215519،   تارٌخ وفً 14225، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات cow pay باى كاو -  25

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 25215519،   تارٌخ وفً 14225، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات cow pay باى كاو -  21

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 25215525،   تارٌخ وفً 15769، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة lemon zest زٌست لٌمون -  22

  جنٌه  3555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

   تارٌخ وفً 12549، برلم لٌدها سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة Senator  المعادن لتشؽٌل سناتور -  23

  جنٌه  16555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215523،

 تم 25215524،   تارٌخ وفً 15798، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات السلوكى والتؤهٌل البشرٌة للتنمٌة وى هاؾ -  24

  جنٌه  555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات SMART               CONSTRUCTION                  GROUP جروب كونستركشن سمارت -  25

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215525،   تارٌخ وفً 3342، برلم لٌدها

  جنٌه  15555550555،

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215526،   تارٌخ وفً 15851، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات بتروفوكس -  26

  جنٌه  3555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215526،   تارٌخ وفً 11116، برلم لٌدها سبك ،  مساهمة شركة مصر محاصٌل -  27

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215526،   تارٌخ وفً 11116، برلم لٌدها سبك ،  مساهمة شركة مصر محاصٌل -  28

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215526،   تارٌخ وفً 11116، برلم لٌدها سبك ،  مساهمة شركة مصر محاصٌل -  29

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

   تارٌخ وفً 4828، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات EGYGULF الهندسٌة للصناعات الخلٌجٌة المصرٌة الشركة -  35

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215527،

   تارٌخ وفً 4828، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات EGYGULF الهندسٌة للصناعات الخلٌجٌة المصرٌة الشركة -  31

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215527،

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICES والخدمات للتكنولوجٌا جووو -  32

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215535،   تارٌخ وفً 9647،

  جنٌه  25555550555،

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICES والخدمات جٌاللتكنولو جووو -  33

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215535،   تارٌخ وفً 9647،

  جنٌه  25555550555،

 برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICES والخدمات للتكنولوجٌا جووو -  34

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215535،   تارٌخ وفً 9647،

  جنٌه  25555550555،

 سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات A . A . K . FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT  الزراعٌة للتنمٌة كٌه.  اٌه.  اٌه -  35

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215535،   تارٌخ وفً 8912، برلم لٌدها

  جنٌه  25555550555،

 سبك ،  محدودة مسبولٌة ذات A . A . K . FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT  الزراعٌة للتنمٌة كٌه.  اٌه.  اٌه -  36

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 25215535،   تارٌخ وفً 8912، برلم لٌدها

  جنٌه  25555550555،

 تم 25215531،   تارٌخ وفً 15676، برلم لٌدها سبك ،  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة وٌل سلٌب انترناشٌونال -  37

  جنٌه  17555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 13155    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، للنمل المصرٌة المجموعة -  1

 اكتوبر 6 مدٌنة - 7 مج - الثانً الحً - الحدٌث التجاري المركز بسنتر االول بالدور 41 مكتب ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 13155    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، للنمل المصرٌة المجموعة -  2

  كرداسة لسم  - ابورواش ناحٌة - 6 رلم( ن) حرؾ المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215554 تارٌخ وفً 6159    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، واالعالن للدعاٌة كود دي -  3

  االهرام الروضة ش 9 عمارة 2 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 25215554 تارٌخ وفً 6777    برلم لٌدها سبك  ، المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، الفنادق لالدارة الجنوب شركة -  4

  -(  :بالز شالتٌن) فندق ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أكتوبر 6 تمسٌم  

 

 وفً 13985    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، الزراعٌة واالسمده الكٌماوٌة للصناعات جروب انترناشٌونال -  5

   البتروكٌماوٌات منطمة 35 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ

 تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 4153    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، legion for trading  للتجارة لٌجون -  6

  - داود كفر - مبارن تجمع- الصدٌك بكر ابو لرٌة - 46عمار  ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 وفً 4153    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Legion For Consulting العماري واالستثمار للمماوالت لٌجون -  7

  - داود كفر - مبارن تجمع- الصدٌك ربك ابو لرٌة - 46عمار  ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 6222    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته جامع طلعت -  8

 زاٌد الشٌخ - االول الحً - الرابعة المجاورة - المدٌم السوق - 9 ة عمار:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 6222    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه جامع طلعت -  9

 زاٌد الشٌخ - االول الحً - الرابعة المجاورة - المدٌم السوق - 9 ة عمار:  بالعنوان اداري فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 12748    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  15

 شارع - ندٌم طارق عمارات - 1 رلم بالعمار 33 رلم تحمل الثالث بالدور شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215555

  الهرم - اللبٌنً

 الرلمى لالعالم الوطنٌه -  11

 National Digital Media N . D . M ، تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 4365    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة اتذ 

 اكتوبر استثمار سجل من المٌد ٌمحو وبذلن - الماهرة - الممطم - اللٌثى هنى ش 7784 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 تم 25215555 تارٌخ وفً 3592    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Renzo Technology للتكنولوجً رنزو -  12

 16/1 بلون 2 رلم ارض لطعة على الممام نوران بمشروع_ االرضى الدور_G2رلم وحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 أكتوبر 6 بمدٌنة_  االولى الشمالٌة السٌاحٌة المنطمة 5/1 مجاورة

 25215556 تارٌخ وفً 9356    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Beauty Hub- Glow   جلو - هاب بٌوتً -  13

 لطعة علً الممام هب زاٌد مول فً ممرها الكابن,  15 و 14 رلم التجارٌة  الوحدتٌن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  زاٌد الشٌخ, المركزي المحور الجنوبً المطاع المجاورة 18 و 17 رلم األرض

 C- KYNY COMPANY GENERAL المالبس وتجارة والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات العامة للتجارة كٌنى سى -  14

TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADING ، لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات 

 علً الممام بالمصنع األرضً بعد الثانً الدور  : ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 189    برلم

  - رواش أبو - الصناعٌة المنطمة - الصحراوي اإلسكندرٌة مصر طرٌك من 26 الكٌلو طرٌك من حرٌزي علً شارع 3 رلم لطعة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 7655    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه منٌر مجدي مٌنا -  15

  النطرون بوادى الصــناعٌة بالمــنطمه الرابعه المرحله 299 بالمطعه  النطرون وادى مصنع ،:   الـتؤشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 3379    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Destination دستٌناشن -  16

 - الثالث الدور - زاٌد مدخل امام اكتوبر 6 - بالزا اركان - زاٌد الشٌخ - 4 مبنى ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215556 تارٌخ وفً 9285    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Etolv تولؾ إي -  17

 - االلمانٌة لبمدرس خلك لىالد شارع من متفرع الشاطورى احمد شارع 16 رلم العمار من االول بالدور شفة ،:   الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 15555    برلم لٌدها سبك  ، المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، التظلٌل شبن لتصنٌع هاوس جرٌن -  18

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  - 152/6 لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559

 تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 15555    برلم لٌدها سبك  ، المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، للمماوالت عوٌمر -  19

 الثانٌة الصناعٌة المنطمة  - 152/6 لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 13875    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، جٌزة نٌو االلسن مدارس -  25

  الصحراوي اسكندرٌة مصر طرٌك 22 الكٌلو الجدٌدة الجٌزة شارع - A المبنى ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 7961    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، االراضى استصالح و لالستثمار جروب السالم -  21

 و الرومً مزرعة بجوار -الؽربٌة ابناء مدخل -الدولً الطرٌك -12 الكٌلو ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559

  الرومً مدخل

 تارٌخ وفً 7961    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، االراضى استصالح و لالستثمار جروب السالم -  22

 الوطنٌة شركة بجوار لًالدو بالطرٌك المتفرع الؽربٌة ابناء طرٌك - 12 الكٌلو ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559

 للدواجن

 تارٌخ وفً 7961    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، االراضى استصالح و لالستثمار جروب السالم -  23

 العلمٌن - النطرون وادى طرٌك 34 الكٌلو ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559

 تارٌخ وفً 7961    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، االراضى استصالح و لالستثمار جروب السالم -  24

  الصحراوى اسكندرٌة الماهرة طرٌك ؼرب كم 28 - 95 الكٌلو ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559

 25215559 تارٌخ وفً 12988    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، االدارٌة االجراءات النهاء سٌرفٌس فرسان -  25

 من متفرع الطٌران شارع من متفرع- مندور دمحم شارع 17 رلم عمارة الرابع الدور 7 شمه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 اكتوبر استثمار سجل من المٌد ٌمحو وبذلن - الماهرة - نصر مدٌنة - العدوٌة رابعة شارع

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، OPEN FOR TRADING & SUPPLIES    والتورٌدات للتجارة أوبن -  26

 الدور - الثانٌة بالمرحلة(  بارتشٌن)  تسوٌمٌة مساحة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 13132

  - ستارز سٌتى بمول - FOOT LOOSE الوحدة بجوار - الرابع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 13875    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، جٌزة نٌو االلسن مدارس -  27

 الصحراوي اسكندرٌة مصر طرٌك 22 الكٌلو الجدٌدة الجٌزة شارع  B المبنى ،:   الـتؤشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 6686    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه مطاوع عرفان لإى -  28

 العاشر الحى - ستار سٌتى -( 49 - 3) المطعة -( 4) رلم برج - االرضى فوق الثالث الدور -( 5) رلم وحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 484    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والتوزٌع للتجارة الشام فستك -  29

  اللوتس مشروع 25515 بلون 16 عمارة االرضى بالدور 2 رلم الوحدة/  بالعنوان ادارى فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تم 25215515 تارٌخ وفً 2758    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العمارى التطوٌر و لالستثمار  هاندل ٌوروبا -  35

 28 الكٌلو رواش بابو الصناعٌة بالمنطمة والكابنة فدان 75 ال بمنطمة ب 66 رلم ارض لطعة ،   :الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 مربع م 938 مساحتها الصحراوى االسكندرٌة طرٌك

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 2758    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، للتصنٌع هاندٌل ٌوروبا -  31

 االسكندرٌة طرٌك 28 الكٌلو رواش بابو الصناعٌة بالمنطمة والكابنة فدان 75 ال بمنطمة ب 66 رلم ارض لطعة ،:   الـتؤشٌر

 مربع م 938 مساحتها الصحراوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25215515 تارٌخ وفً 911    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الصؽر متناهى للتموٌل فورى -  32

 السلكٌة لالتصاالت المومٌة بالهٌبة للعاملٌن واالسكان للبناء التعاونٌة الجمعٌة تمسٌم د/ 25 رلم العمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

  الجدٌدة المعادى - والالسلكٌة

 تارٌخ وفً 7555    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، The Hipsters Studio ستودٌو زاهٌبٌستارز -  33

 وذلن - المعادى زهراء - الجدٌد دجلة تمسٌم - االول الشطر - 3 بلون ص 29 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215515

 . اكتوبر استثمار تجارى سجل من المد ٌمحو

 تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 9453    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، النفسٌة للدراسات التطوٌر مركز -  34

 السجل من المٌد ٌمحى وذلن - رشٌد - الحرٌمى مان مٌن محالت أعلى سورٌا ش 25 - 8 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 . التجارى

 تم 25215511 تارٌخ وفً 7214    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، الشعر وتجمٌل لتصفٌؾ جروب الطٌب -  35

 مدٌنة - التاسعة المرحلة - مول افنٌو التجارى بالمركز(  45)  رلم محل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 . الرحاب

 لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  36

 مصر طرٌك 26 الكٌلو - أ الرٌفرا تمسٌم 175 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215511 تارٌخ وفً 15695    برلم

 أول زاٌد - الصحراوى االسكندرٌة

,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 15743    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الاله عبد على احمد -  37

  البلد وسط - االزبكٌة حى - االزبكٌة سراى شارع 14 رلم بالعمار 4،3 ارلام المحلٌن/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 سبك  ، مساهمة شركة ، DIGI PRINT INTERNATIONAL FOR ADVERTISING للدعاٌة انترناشٌونال برنت دٌجً -  38

 المرٌه 14 رلم عمار االرضً الدور من جزء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 6223    برلم لٌدها

  السادسه السٌاحٌه

 وفً 15831    برلم لٌدها سبك  ، المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، FIRST STEP الماعات لتؤجٌر استب فرست -  39

 من متفرع زٌد بن ٌافع بشارع 6 رلم بالعمار االرضى الدور 2 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ

  مراد شارع

  ، مساهمة شركة ، RADIX GROUP FOR INFORMATION TECHNOLOGY المعلومات لتكنولوجٌا جروب رادكس -  45

 مصدق شارع 43 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً 5855    برلم لٌدها سبك

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 3131    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، الهندسٌه لالستشارات الدله -  41

 بابل ش 39 ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 7655    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، العامة للتورٌدات برفكشن -  42

  العمرانٌة - الكنٌسه جسر شارع من متفرع على دمحم شارع 2 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 سبك  ، مساهمة شركة ، Stock Pharma Group for Pharmaceutical Tradin األدوٌة لتجارة جروب فارما ستون -  43

 بالعمار والمٌزانٌن االرضى التجارى الدورٌن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 7276    برلم لٌدها

 البساتٌن- العلوى المعراج 6525 االرضى لطعة على المابم

 سبك  ، مساهمة شركة ، Stock Pharma Group for Pharmaceutical Tradin األدوٌة لتجارة جروب فارما ستون -  44

 الدور ونصؾ االرضى الدور نصؾ ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 7276    برلم لٌدها

  الجٌزة بناحٌة االعظم البحر شارع 154,  152 رلم االرض لطعة على الممام بالعمار الصاعد ٌسار على المٌزانٌن

 تم 25215519 تارٌخ وفً 1696    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، واالستثمار للتجارة جروب عالمٌن بٌن -  45

 دفٌة ابو شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 25215519 تارٌخ وفً 1696    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، cts التكنولوجٌا و الخدمات مركز شركة -  46

 دفٌة ابو شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  47

 - االهرام حدابك ج 178 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 7828    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة

 الهرم

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  48

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، تارٌخ وفً 7828    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 الهرم - االهرام حدابك ج 178 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  49

 - االهرام حدابك ج 178 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 7828    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة

 الهرم

 تم 25215519 تارٌخ وفً 4665    برلم لٌدها سبك  ، المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، االعالن و للدعاٌة المٌزة -  55

  العجوزة لسم - المهندسٌن - العرب جزٌرة شارع 7،5 رلم العمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 655    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، L-S-W والتجزبة الجملة لتجارة جروب دبلٌو - اس - ال -  51

 الدلى مٌدان 45 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215519

,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15769    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، lemon zest زٌست لٌمون -  52

  15 شمة الجٌزة زاٌد الشٌخ 16 الحى 2 مجاورة 65 عمارة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 PRESIDENTIAL.HOTELS MANAGEMENT          الفنادق الدارة برٌزٌدنشال مجموعة -  53

GROUP ، الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14561    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات   :، 

  االهرام حدابك - ص منطمة شارع - ص 43 بالعمار االرضى الدور 2 رلم شمة

 العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 15933    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، IT SCOPE سكوب تً اي -  54

  عثمان احمد عثمان شاع( 5) رلم برج الثالث الدور( 31) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 تارٌخ وفً 12751    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ وتعببة وتجارة لصناعة فودز الهنا -  55

  العرب بٌاض بمجمع الصناعٌة بالمنطمة 117 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525

 لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Tele Universe Egypt for General Trade العامة للتجارة إٌجٌبت ٌونٌفرس تٌلى -  56

 شارع - 16 رلم بالعمار الثامن الدور بكامل شمة ،:   لـتؤشٌرا وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14287    برلم

  الجولؾ أرض - النزهة

 تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 8696    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  57

  السادسة الصناعٌة المنطمة ورش -( 6164) رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 تم 25215523 تارٌخ وفً 1665    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، KHAT EXPRESSIONS اكسپرشنز خط -  58

 العجوزة لسم - المهندسٌن النٌل وادى شارع 2 رلم بالعمار 2 رلم المكتب ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تم 25215523 تارٌخ وفً 4986    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، بالخارج المصرٌة العمالة اللحاق البنا -  59

 الجٌزة - الدلً -( 11) شمة - الثالث الدور امٌن احمد ش 2 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تم 25215523 تارٌخ وفً 11561    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، INFO   SERVICE         سٌرفٌس إنفو -  65

 الجٌزة - اكتوبر 6 - خدمً محور - استار ستً - 6 ع - 235 مكتب   فً ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 25215523 تارٌخ وفً 2721    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، TOP TEAM واالعالن للدعاٌة تٌم توب -  61

  الجدٌدة المعادى - الالسلكى تمسٌم - الحلٌم عبد شكرى شارع 3/  د 3 ، :  الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 25215523 تارٌخ وفً 11273    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، ETM  GROUP  الدلٌمة للخراطة الهندسٌة -  62

  الثانٌة الصناعٌة بالمنطمة 8/  153 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 12255    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، التجارٌه والتوكٌالت لالستثمار جروب الجوهري -  63

 امتداد الرإؾ عبد سمٌر شارع 33  التالً  العنوان فً  الربٌسً المركز ٌكون ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215523

   المٌد ٌمحى وذلن عبٌد مكرم

 تارٌخ وفً 13534    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، ZEUS LIGHTING CO  الحدٌثة لالضاءة زٌوس -  64

  الثانٌة الصناعٌة المنطمة - 6/  152 المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215523

,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 14532    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه فحلة عبدالمادر احمد -  65

 .الجٌزة - أكتوبر 6 - الثانً الحً - 2555 جٌل شارع - 17/3 عمارة -( 3) رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 4861    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، للتورٌدات كومبانى بٌرامٌدز -  66

 الفٌوم - الفٌوم - البنن عمارات مساكن شارع - الكٌمان 7 رلم عمارة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 25215524 تارٌخ وفً 15798    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، السلوكى والتؤهٌل البشرٌة للتنمٌة وى هاؾ -  67

 - كرداسة - االبٌض الطرٌك - مجدول بنى 1 فٌال ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، TECHNO VISION FOR DIGITAL MARKETING  االلكترونى للتسوٌك فٌجٌن تكنو -  68

 الجٌزة - الدلى - السلولى ش 13 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 12414    برلم لٌدها

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 6491    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، فاٌؾ جرٌت -  69

  الخظراوٌة ترعة - االول الدور مبنى( 1) رلم عمار ،:   الـتؤشٌر

 تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، NOVEL PELUCHE بٌلوتشً نوفٌل -  75

 السٌاحى الهول ابو شارع من الخطاب بن عمر ش 33 فى الكابن بالعمار - الثانى بالدور( 2) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 الهرم -

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، فارما جوسٌبى -  71

 الهرم - السٌاحى الهول ابو شارع من الخطاب بن عمر ش 33 فى الكابن بالعمار - الثانى بالدور( 2) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر

 تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، NOVELL PELUCHE بٌلوتشً نوفٌل -  72

 الهول ابو شارع من الخطاب بن عمر ش 33 فى الكابن بالعمار - الثانى بالدور( 2) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 الهرم - السٌاحى

 تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، NOVEL PELUCHE بٌلوتشً نوفٌل -  73

 - دمحم حسن محطة - الهرم سنترال بجوار - الهرم ش 238 رلم بالعمار االرضى بالدور( 1) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

  الهرم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، فارما جوسٌبى -  74

  الهرم - دمحم حسن محطة - الهرم سنترال بجوار - الهرم ش 238 رلم بالعمار االرضى بالدور( 1) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر

 تم 25215524 تارٌخ وفً 1352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، NOVELL PELUCHE بٌلوتشً نوفٌل -  75

 حسن محطة - الهرم سنترال بجوار - الهرم ش 238 رلم بالعمار االرضى بالدور( 1) رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  الهرم - دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 5482    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Induty For Trading Agency التجارٌة للتوكٌالت دٌوتً إن -  76

 - حسنى مروان شارع 24 رلم بالعمار وأول أرضى 2-1 رلم شمتٌن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ

  الهرم - اللبٌنى من متفرع

 تم 25215525 تارٌخ وفً 5482    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، GO EAGLE GROUP جروب اٌجل جو -  77

  الهرم - اللبٌنى من متفرع - حسنى مروان شارع 24 رلم بالعمار وأول أرضى 2-1 رلم شمتٌن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14212    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ـ م.م.ش لالتصاالت مصر اورنچ -  78

 .األحمر البحر محافظة ـ الؽردلة ـ مجاوٌش جنوب ـ مول بسٌنزو للشركة جدٌد فرع افتتاح - ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 14212    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ـ م.م.ش لالتصاالت مصر اورنچ -  79

 مع اإلسماعٌلٌة الماهرة طرٌك تماطع ـ سنتر بتاون الكابن G22 بالمحل للشركة جدٌد فرع افتتاح - ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 السالم مدٌنة ـ المدٌم الدابري الطرٌك

  ، محدودة مسبولٌة ذات ، SMART               CONSTRUCTION                  GROUP جروب كونستركشن سمارت -  85

 4-3 رلم عمارة الثالث الدور 8 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 3342    برلم لٌدها سبك

 اكتوبر 6 مدٌنة خدمى محور

 تارٌخ وفً 15513    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Afaq Masr العامة للمماوالت الحدٌثة مصر افاق -  81

 6 - الحصرى مٌدان - الخامس الدور - 1 رلم برج - بالزا برعى ابراج ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215525

  اكتوبر

,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 5479    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، والتجارة للصناعة الزورد -  82

 ابورواش الصناعٌة المنطمة - معدنٌة صناعات فدان 124 ال منطمة - 14 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 APOTEC BAY BOTANICAL AND MEDICINAL                  والعطرٌة الطبٌة النباتات لخالصات باى ابوتٌن -  83

PLANTS EXTRACT ، الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 562    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة   :

 شبرامنت - المرٌوطٌة ش من متفرع الطبري مدرسة شارع االرضً بالدور 2 رلم عمار  - الكابن  الفرع ؼلك ،

 شركة ، Apotec Bay Botanical And Medicinal Plants Extract والعطرٌة الطبٌة النباتات لخالصات باى ابوتٌن -  84

 عمار  - الكابن  الفرع ؼلك ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 562    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة

 شبرامنت - المرٌوطٌة ش من متفرع الطبري مدرسة شارع االرضً بالدور 2 رلم

 562    برلم لٌدها بكس  ، مساهمة شركة ، APOTEC BAY BOTANICAL EXTRACTS النباتات لخالصات باى ابوتن -  85

 مدرسة شارع االرضً بالدور 2 رلم عمار  - الكابن  الفرع ؼلك ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً

 شبرامنت - المرٌوطٌة ش من متفرع الطبري

 APOTEC BAY BOTANICAL AND MEDICINAL                  والعطرٌة الطبٌة النباتات لخالصات باى ابوتٌن -  86

PLANTS EXTRACT ، الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 562    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة   :

 الجٌزه -اكتوبر 6 بمدٌنه 4 رلم الشمالٌه التوسعات منطمه فى g14 رلم االرض لطعه  الصناعً النشاط ممارسة مولع ،

 شركة ، Apotec Bay Botanical And Medicinal Plants Extract والعطرٌة الطبٌة النباتات لخالصات باى ابوتٌن -  87

 النشاط ممارسة مولع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 562    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة

 الجٌزه -اكتوبر 6 بمدٌنه 4 رلم الشمالٌه التوسعات منطمه فى g14 رلم االرض لطعه  الصناعً

 562    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، APOTEC BAY BOTANICAL EXTRACTS النباتات لخالصات باى ابوتن -  88

 فى g14 رلم االرض لطعه  الصناعً النشاط ممارسة مولع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً

 الجٌزه -اكتوبر 6 بمدٌنه 4 رلم الشمالٌه التوسعات منطمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 13481    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الصناعه و للتجارة الكترٌن المتحده -  89

  الجٌزة - أكتوبر 6 - السادسة السٌاحٌة المنطمة 177 العمار 2 رلم مكتب  ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215526 تارٌخ وفً 15851    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، بتروفوكس -  95

  اكتوبر6_  م355 الشباب مخازن_ 628 رلم لطعه ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 1353    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، BADGEWELLLLC  بادجوٌل الرلمٌة االوسمة -  91

 بالمنطمة 172 رلم العمار -( السلم ٌسار - الخلفٌة) الثانى الدور - 22 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215527

 السادسة السٌاحٌة

 تم 25215527 تارٌخ وفً 987    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  92

 البدرشٌن - التموى مسجد بجوار - دهشور زاوٌة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 25215527 تارٌخ وفً 12145    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، والزراعه للتنمٌه مصر نهضه -  93

  رفاعه شارع أ 4 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 15426    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، ZAD EGYPT اٌجٌبت زاد -  94

  االحٌاء جنوب -  عمارة 153 مشروع - 43 عمارة - األول الدور  3 شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 15426    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، ZAD EGYPT اٌجٌبت زاد -  95

  الجدٌدة الفٌوم - الصناعٌة بالمنطمة 21 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 15426    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، ZAD EGYPT اٌجٌبت زاد -  96

 العرب بٌاض مجمع - الصناعٌة المنطمة - 135 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 9291    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، المتمدمة لألنظمة جروب الهندسٌة -  97

  11 شمة 2 الدور - فٌصل شارع أ 98 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ وفً 12295    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، Royalty لألثاث روٌالتً -  98

  الصناعٌة المنطمة - المخازن منطمة - 189 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تم 25215535 تارٌخ وفً 15312    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، SUMMIT PHARMA  فارما الممة -  99

 روكسى - المبة شارع 25 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 وفً 4948    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، G B B الهندسٌة االستشارات و المشروعات الدارة بً بً جً -  155

( 413) رلم بالعمار الثانى المدخل - الخامس مع الرابع بالدور شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215535 تارٌخ

 الربٌسى الهرم شارع

 تارٌخ وفً 13563    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، INSYNC SPORTS ACTIVITIES الرٌاضٌه لالبشطه انسٌنن -  151

 حدابك لسم 156 شارع 29 رلم بالمبنى الثانى بالدور 5 برلم الكابن العمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215531

  بٌسٌون مكتب المعادى

- EGYPTIAN  FINANCIAL                       TECHNOLOGY       COMPANY   المالٌة للتكنولوجٌا المصرٌة الشركة -  152

FIN   TECH ، الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 2221    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات   :، 

 الجٌزة الدلى - العالى السد شارع ب 7

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  153

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

 (بٌع منفذ) العمدة شارع - العز برج( 1) رلم بالعمار التجارى المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  154

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

 1537 رلم االرض لطعة على المابم بالعمار والكابن وعلوى ارضى( 5) رلم التجارى المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 (بٌع منفذ) الجدٌد - السٌاحى الؽردلة مشروع بمنطمة س

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  155

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

 رلمى المطعتٌن على الممام بالمبنى - ولاص ابى ابن سعد ناحٌة من( 9) رلم التجارى المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 (بٌع منفذ) الثانى الحى خدمات بمحور -( 2و1)

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  156

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

 منفذ) جهٌنة مٌدان -( العرب مول) التجارى بالمجمع الكابنة( g 216) رلم التجارى المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 (بٌع

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  157

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

 ( بٌع منفذ)  النت ارض صمر شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 بعد الى مستخرج استخراج الٌتم)   Men s    Club Collection  For  Trading     للتجاره كولٌكشن كلوب مٌنز -  158

 تم 25215531 تارٌخ وفً 9385    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ،(  اكتوبر من السادس استثمار مكتب الى الرجوع

)  سموحة عمانوٌل فٌكتور بمٌدان( 29) رلم بالعمارة الكابن(  8,  1)  رلم التجارى المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 ( بٌع منفذ

 تعدٌل تم 25215531 تارٌخ وفً 14145    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسبولٌة ذات ، الزراعٌة للتنمٌة اٌجٌبت العالمٌة -  159

 الجٌزة - البدرشٌن مركز - رهٌنة مٌت - المرٌوطٌة ترعة 15 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالؼذٌة الؽذابٌة المكمالت وتسوٌك وتورٌد تجارة:  هو الشركة ؼرض اصبح  محدودة مسبولٌة ذات ، مصر فرما اورٌنتال -  1

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتعببة وتصنٌع االدوٌة وتوزٌع الطبٌة اتوالمستلزم والمطهرات التجمٌل ومستحضرات الخاصة

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 8979   برلم لٌدها سبك  ، تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

   برلم لٌدها سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  محدودة مسبولٌة ذات ، مصر فرما اورٌنتال -  2

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 8979

 تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما  محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  3

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 12748   برلم لٌدها سبك  ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها

 محدودة مسبولٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستشارات عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "  محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  4

 األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة مٌٌمبالت المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة

 والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة

 (.التنفٌذٌة

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مراكز وتشؽٌل الامة "

 .فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة اعادة "

 .للمشروعات الجدوي دراسات إعداد "

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 12748   برلم لٌدها سبك  ، مسموح هو فٌما التسوٌك "

 محدودة مسبولٌة

 .لانونا به  محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  5

 .االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 .التجارٌة والتوكٌالت العمومٌة التورٌدات "

 البٌانات ومراكز االلٌكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشملة بما واألتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال - التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة

 وتشؽٌلها األلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال - انواعها بمختلؾ والتطبٌمات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 12748   برلم لٌدها سبك  ،

 األلٌكترونى المحتوى انتاج - علٌها والتدرٌب  محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  6

 والتصمٌم التوصٌؾ اعمال - االلٌكترونٌة وبالوسابل الحاسبات علً البٌانات ادخال - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة

 األختراع براءات ذالن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات - البٌانات وتداول نمل لشبكات لنظم

 مراكز وادارة انشاء - المعلومات تكنولوجٌا ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء - الصناعٌة والرسوم والنماذج

 تم25215555 تارٌخ وفً 12748   برلم لٌدها سبك  ، واألتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات األستثمار

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 ودعم جٌةالتكنولو األعمال حضانات - وتطوٌرها  محدودة مسبولٌة ذات ، Team One Consulting  لالستشارات وان تٌم -  7

 رلمنة ذالن فى بما رلمى محتوى الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة - األعمال رٌادة

 .والفنى والثمافى العلمى المحتوى

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن ااشركة وٌجوز

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 12748   برلم لٌدها سبك  ، ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات

 ؼرض  مساهمة شركة ، Ebtikar for management and marketing services التسوٌمٌة الخدمات و لالدارة ابتكار -  8

 : الشركه

 المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات فٌماعدا) االستشارات تمدٌم -1

 فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن لمالٌةا االستشارات وكذا واالستحواذ

 ( التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27 المادة

  البشرٌة الموارد وتدرٌب العداد مراكز وادارة وتشؽٌل الامة -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم لٌدها سبك  ، التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة عدا فٌما العامة والحفالت والندوات والمإتمرات المعارض ادارة -3

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 4627

 الالزمة  مساهمة شركة ، Ebtikar for management and marketing services التسوٌمٌة الخدمات و لالدارة ابتكار -  9

 حده على معرض لكل

  العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -4

  والمتخصصة العامة المماوالت -5

 بموافمة لماورد ووفما الفندلٌة االدارة شركات بشان 2512 لسنه 355 رلم الوزاري المرار مراعاه مع المشروعات ادارة -6

 بها التراخٌص واجراءات

  السٌارات تجارة -7

  العمارى التسوٌك عدا فٌما التسوٌمٌه الخدمات تمدٌم -8

  ، فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 125 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم -  التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر -9

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 4627   برلم لٌدها سبك

 شان  مساهمة شركة ، Ebtikar for management and marketing services التسوٌمٌة الخدمات و لالدارة كارابت -  15

 على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اي الشركة تاسٌس ٌنشان وال التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل

 االخالل دون وذلن.  الؽرض لهذا النظمة الموانٌن باحكام الٌخل وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام

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

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 4627   برلم لٌدها سبك  ، فً ؼرضها تحمٌك

 مصر  مساهمة شركة ، Ebtikar for management and marketing services التسوٌمٌة الخدمات و لالدارة ابتكار -  11

 وفً 4627   برلم لٌدها سبك  ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ

 The investment group for the manufacture of(  م م ش)  I G O S البذور لتصنٌع االستثمارٌة المجموعه -  12

seeds ، االعالؾ وتصنٌع والمخلوطة النباتٌة الزٌوت الستخالص مصنع وتشؽٌل الامه "  مساهمة شركة . 

 والجلوكوز النشا لصناعة مصنع وتشؽٌل إلامة "

 الؽٌر لدى والتشؽٌل والتصنٌع للؽٌر والتشؽٌل التصنٌع "

  التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، التجارٌة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها سبك  ، ختصةالم الجهات

 الستخالص مصنع وتشؽٌل الامه "  مساهمة شركة ، الزٌتٌة البذور وتصنٌع للتجارة االستثمارٌة الصفا مجموعة شركة -  13

 . االعالؾ وتصنٌع والمخلوطة النباتٌة الزٌوت

 والجلوكوز النشا لصناعة مصنع وتشؽٌل إلامة "

 الؽٌر لدى والتشؽٌل والتصنٌع للؽٌر والتشؽٌل التصنٌع "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، التجارٌة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها سبك  ، المختصة الجهات

 The investment group for the manufacture of(  م م ش)  I G O S البذور لتصنٌع االستثمارٌة المجموعه -  14

seeds ، الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما  مساهمة شركة  

 . العامة المماوالت - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابله تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز األراضً استصالح "

 فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصه األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع

      

 تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها سبك  ، 355 رلم الجمهورٌة ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 لهذا المنظمه الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما  مساهمة شركة ، الزٌتٌة البذور وتصنٌع للتجارة االستثمارٌة الصفا مجموعة شركة -  15

  الؽرض

 . العامة المماوالت - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابله تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز األراضً استصالح "

 فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصه األراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع

      

 تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها سبك  ، 355 رلم الجمهورٌة ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 The investment group for the manufacture of(  م م ش)  I G O S البذور لتصنٌع االستثمارٌة المجموعه -  16

seeds ، واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع.  2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنه  مساهمة شركة 

 تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز.  األنشطة هذه لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى

 سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او االلفه الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها

 الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنه  مساهمة شركة ، الزٌتٌة البذور وتصنٌع للتجارة االستثمارٌة الصفا مجموعة شركة -  17

 هذه لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح نالموانٌ احكام مراعاه مع.  2558 لسنه 356 رلم

 شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز.  األنشطة

 او تشترٌها او االلفه الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بؤعمالها

,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 15221   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ

 واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الطبٌة المخلفات ونمل جمع/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته جامع طلعت -  18

 تارٌخ وفً 6222   برلم لٌدها سبك  ،.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص كافة على والحصول السارٌة والمرارات

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الطبٌة المخلفات ونمل جمع/  نشاط اضافة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه جامع طلعت -  19

 تارٌخ وفً 6222   برلم لٌدها سبك  ،.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص كافة على والحصول السارٌة والمرارات

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555

 وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  محدودة مسبولٌة ذات ، legion for trading  للتجارة لٌجون -  25

 السٌارات ؼٌار لطع تجارة االخص

 العمومٌة التورٌدات -

  شطةاالن هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 4153   برلم لٌدها

 والتوزٌع العامة التجارة -  محدودة مسبولٌة ذات ، Legion For Consulting العماري واالستثمار للمماوالت لٌجون -  21

 السٌارات ؼٌار لطع تجارة االخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما

 العمومٌة التورٌدات -

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 4153   برلم لٌدها

 ؼرض اصبح  محدودة مسبولٌة ذات ،SAFE FIRE PROTECTION (SFP )الحرٌك ومكافحة واألمان للسالمة ساٌؾ -  22

  االلً واالنذار الحرٌك مكافحة معدات و الجهزة االختبارات باعمال المٌام-:  هو الشركة

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد -

  الهندسٌة باالعمال المٌام-

  االنشطة هذه لممارسة الزمةال التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 14972   برلم لٌدها

 وفً 3379   برلم لٌدها سبك  ،.  العمارى التسوٌك/  الشركة ؼرض  محدودة مسبولٌة ذات ، Destination دستٌناشن -  23

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ

 شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان  محدودة مسبولٌة ذات ، Etolv تولؾ إي -  24

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9285   برلم لٌدها سبك  ،. الموانٌن ألحكام طبما   وذلن

 محدودة

 للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال -:  هو الشركة ؼرض اصبح  محدودة مسبولٌة ذات ، Etolv تولؾ إي -  25

 .انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج -

 . االلكترونٌة والبوسابل الحاسبات علً البٌانات ادخال -

 .انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -

 .علٌها وتشؽٌلهاوالتدرٌب المدمجة النظم وتطوٌر انتاج -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9285   برلم لٌدها سبك  ، اعمال -

 .البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ  محدودة مسبولٌة ذات ، Etolv تولؾ إي -  26

 حمها ٌسمط الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة بافرادحسابات الشركة تلتزم

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 .المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

  

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

  

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9285   برلم لٌدها سبك  ، للشركة وٌجوز

 تشؽٌل و إلامة : " هو الشركة ؼرض اصبح  محدودة مسبولٌة ذات ، Beauty Hub- Glow   جلو - هاب بٌوتً -  27

 ( سنتر بٌوتً)  الجسم و الشعر و بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز إدارة و

 .العمومٌة التورٌدات و التجمٌل لمستحضرات لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

 و.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط,  السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام االخالل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9356   برلم لٌدها سبك  ، الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,   محدودة مسبولٌة ذات ، Beauty Hub- Glow   جلو - هاب بٌوتً -  28

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 9356   برلم لٌدها سبك  ،. المانون ألحكام طبما ذلن و

 محدودة

 C- KYNY COMPANY GENERAL المالبس وتجارة والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات العامة للتجارة كٌنى سى -  29

TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADING ، ؼرض اصبح  محدودة مسبولٌة ذات 

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة : " هو الشركة

  العمومٌة التورٌدات "

  التصدٌر "

 . المالبس تجارة "

 . المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 للشركة وٌجوز األنشطة، هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن

 النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 189   برلم لٌدها سبك  ، أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 C- KYNY COMPANY GENERAL المالبس وتجارة والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات العامة للتجارة كٌنى سى -  35

TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADING ، فً تندمج  محدودة مسبولٌة ذات 

 مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات

 لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص علً صولالح بعد إال ؼرضها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215556 تارٌخ وفً 189   برلم لٌدها سبك  ،. الؽرض

 حده علً معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط)  السٌاحٌه  محدودة مسبولٌة ذات ، السٌاحٌة لالستثمارات الممطم -  31

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 9996   برلم لٌدها سبك  ،( 

 الكرٌمه واالحجار والفضٌات والمجوهرات والذهب الماس تجاره -  محدودة مسبولٌة ذات ، السٌاحٌة لالستثمارات الممطم -  32

  والموازٌن الدمؽة مصلحة من الالزمة التراخٌص على الحصول بعد كرٌمة والشبه

 سواء بذلن المرتبطه او المكمله واالنشطه السٌاحٌه والمري الفندلٌه واالجنحه والشمك والموتٌالت(  الثابته)  الفنادق وتشؽٌل اداره -

  الثمافٌه او التجارٌه او الرٌاضٌه او الترفٌهٌه او خدمٌه كانت

  السٌاحٌه المري و الفندلٌه الشمك و الموتٌالت او للفنادق السٌاحً والتسوٌك االداره -

  التصدٌر -

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 9996   برلم لٌدها سبك  ، المعارض عدا فٌما المعارض تنظٌم و اداره -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 والوساطة العمارٌة والسمسرة العمارى التسوٌك  اعمال  محدودة مسبولٌة ذات ، االدارٌة االجراءات النهاء سٌرفٌس فرسان -  33

 تارٌخ وفً 12988   برلم لٌدها سبك  ، الحكومٌة ؼٌر الجهات لدى االدارٌة االجراءات انهاء فى الوساطة اعمال و العمارٌة

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559

 احكام مراعاة مع  محدودة مسبولٌة ذات ، Tebah Gardens General Contracting  العامة للمماوالت طٌبة حدابك -  34

   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14636

 المماوالت  "  محدودة مسبولٌة ذات ، Tebah Gardens General Contracting  العامة للمماوالت طٌبة حدابك -  35

 العامة

 ( سكٌب الالند)  الزٌنة أشجار و مٌادٌنال و الطرق و الحدابك تجمٌل و إدارة و صٌانة و تنسٌك بؤعمال المٌام  "

 السباحة حمامات صٌانة و تركٌب و إنشاء  "

 عمومٌة تورٌدات  "

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 14636   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما

 محدودة مسبولٌة

 او اخري شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما,   المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، التظلٌل شبن لتصنٌع هاوس جرٌن -  36

 تارٌخ وفً 15555   برلم لٌدها سبك  ، المانون الحكام طبما كله وذلن اخري طبٌعة من شركة الً تتحول ان او معها

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559

 تتحول ان او معها او اخري شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما,   المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، للمماوالت عوٌمر -  37

,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 15555   برلم لٌدها سبك  ، المانون الحكام طبما كله وذلن اخري طبٌعة من شركة الً

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -: هو الشركة ؼرض  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، التظلٌل شبن لتصنٌع هاوس جرٌن -  38

 . البالستٌن خامات تجارة االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 . العمومٌة التورٌدات 

 العماري التسوٌك 

 . الزراعٌة والصوب التظلٌل شبن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة 

 االنشطةوٌجوز هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار السارٌةبشرط والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 15555   برلم لٌدها سبك  ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 المسبولٌة محدودة واحد شخص

 -: هو الشركة ؼرض  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، للمماوالت عوٌمر -  39

 . البالستٌن خامات تجارة االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 . العمومٌة التورٌدات 

 العماري التسوٌك 

 . الزراعٌة والصوب التظلٌل شبن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة 

 االنشطةوٌجوز هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار السارٌةبشرط والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215559 تارٌخ وفً 15555   برلم لٌدها سبك  ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 المسبولٌة محدودة واحد شخص

 ذات ، urban green home for trading and construction واالنشاءات للتجارة الحضارٌة الخضراء االبنٌه -  45

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 136   برلم لٌدها سبك  ، الهندسٌة واالستشارات التدرٌب  محدودة مسبولٌة

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 العامة التجارة  -.  الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ تعببة مصنع وتشؽٌل الامة  محدودة مسبولٌة ذات ، والتؽلٌؾ للتعببة جروب روٌال -  41

 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم الؽذابٌة المواد وتوزٌع تجارة -.  العمومٌة التورٌدات -.  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع

 إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه

  ،. الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 8243   برلم لٌدها سبك

  البالستٌن والبرامٌل العبوات تورٌد  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة البترولٌة للخدمات كابٌتل -  42

 . المختلفة  وسعتها انواعها بجمٌع الصاج و

 . ومماساتة انواعة بجمٌع الكرتون تورٌد

 . المختلفة واحجامها انواعها بجمٌع واللوادر االوناش تورٌد

 . الصناعة واالمن الولاٌة مهمات تورٌد

 . المختلفة انواعها بجمٌع الخراطٌم تورٌد

 . وانواعها اشكالها بكافة  والبترول الطبٌعى الؽاز خطوط مواسٌر انواع كافة تورٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . انواعها بجمٌع االوراق تورٌد

 . انواعها بجمٌع والتؽذٌة  والمشروبات الؽذابٌة المواد تورٌد

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14374   برلم لٌدها سبك  ، والسٌارات الثمٌلة المعدات تورٌد

 مساهمة

 الثمٌل النمل سٌارات ؼٌار ولطع  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة البترولٌة للخدمات كابٌتل -  43

  انواعها بجمٌع البحرٌة والنالالت

 . االنتاج خطوط تورٌد

 . المختلفة انواعها بجمٌع الطلمبات تورٌد

 . والكامٌرات التصوٌر ماكبنات تورٌد

 . المستشفٌات ومستلزمات الطبٌة االجهزة تورٌد

 . البترولٌة الخدمات كافة تسوٌك

 . واالعالن الدعاٌه عدا فٌما العمومٌة التورٌدات

 . والبلوؾ المحابس انواع جمٌع تورٌد

 . الوٌرات انواع جمٌع تورٌد

 . والجنازٌر السالسل انواع جمٌع تورٌد

 . الؽالٌات انواع جمٌع تورٌد

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14374   برلم لٌدها سبك  ، للبرامٌل حدٌد وطبه الصفٌح الؽطاء تورٌد

 مساهمة شركة

 .  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة لٌةالبترو للخدمات كابٌتل -  44

 . المطبعة ومستلزمات الطباعة خامات تورٌد

 . والكباسات الضواؼط انواع جمٌع تورٌد

 ( الكٌماوٌة والمواد البترولٌة)  السابلة المنتجات سٌارات تورٌد

 . واالخرى البترولٌة التنكات انواع جمٌع تورٌد

 . بالبترول الخاصة العمالة الحاق

        

 . االستٌكارات كافة تورٌد

 . انواعها بكافة سٌور تورٌد

 . برشام ورصاص المجدول السلن تورٌد

 . السهرٌجٌه للسٌارات البرشمة أمان وسابل تورٌد

 . البترول بمطاع الخاصة الكٌماوٌة المواد انواع كافة تورٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14374   برلم لٌدها سبك  ، الكهربابٌة المحوالت كافة تورٌد

 مساهمة

 الضؽط)  الكهربابٌة واللوحات  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة البترولٌة للخدمات كابٌتل -  45

 . الكهربابٌة االدوات وجمٌع(  العالى

 . العوازل انواع جمٌع تورٌد

 . واالطارات البطارٌات انواع كافة تورٌد

 . الزٌوت انواع جمٌع تورٌد

 . والمطهرات المنظفات انواع كافة تورٌد

 ( . كاترٌن)  انواعها بجمٌع التؽذٌة خدمة

 والؽازات البترولٌة المواد نمل لسٌارات التشؽٌل الؽٌارومستلزمات لطع جمٌع تورٌد

 -: وتشمل واالستكشاؾ الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات

 . البترولٌة باالستكشافات المتعلمة الخدمات

 . البترول ابار صٌانة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14374   برلم لٌدها سبك  ، صٌانة

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة البترولٌة للخدمات كابٌتل -  46

 . العمٌمة ؼٌر واالبار المٌاه ابار حفر-

 . الترسٌبات من االسطح معالجة-

 . االنتاج وانابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات-

 . الصخرى الملح او الصناعٌة او الطبٌعٌة بالمالحات المرتبطة االنشطة

  

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح انٌنالمو باحكام االخالل دون وذلن

 سبك  ، تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ وفً 14374   برلم لٌدها

 او مصر فى ؼرضها تحمٌك على  مساهمة شركة ، CAPITAL FOR PETROLUM  والتجارٌة البترولٌة للخدمات كابٌتل -  47

 وفً 14374   برلم لٌدها سبك  ،.  المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215515 تارٌخ

 كافة على  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  48

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

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

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

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15695   برلم لٌدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تؤجٌر -  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  49

 ( التموٌلً التؤجٌر عدا) أنواعها بجمٌع السٌارات

 السٌارات وصٌانة خدمة مركز وتشؽٌل إلامة -

 الكهربابٌة واألجهزة والمعدات لالالت المتنمله الصٌانة -

 والمتخصصه العامة لمماوالتا -

 والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت -

 العماري االستثمار -

 واكسسواراتها ؼٌارها ولطع السٌارات وتوزٌع تجارة األخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 ومستلزماتها

  العمومٌة التورٌدات -

 تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15695   برلم لٌدها سبك  ، وكذا المالٌه األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 االستشارات  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  55

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

 والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة

 (التنفٌذٌة

 المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة -

  اواى والتٌن

 تم25215511 تارٌخ وفً 15695   برلم لٌدها سبك  ، السٌاحٌه عدا العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 بشرط  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  51

 حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار

 تؤسٌس ٌنشا وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 125 رلم المانون باحكام الشركة وتلتزم التجارٌه التوكٌالت -

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اى الشركة

 الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 التصدٌر -

 أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15695   برلم لٌدها سبك  ، والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 محدودة مسبولٌة ذات

 وانشاء  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  52

  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتورنى المحتوى انتاج -

 االلكترونٌة وبالوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : االلٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -

  أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج -

  واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات  وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 15695   برلم لٌدها سبك  ، لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 دةمحدو مسبولٌة

 وتداول ونمل  محدودة مسبولٌة ذات ، PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة للخدمات برٌمٌر -  53

  البٌانات

 البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

  االنترنت وخدمات االتصاالت -

  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة -

 وفً 15695   برلم لٌدها سبك  ، الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع والفنى والثمافى

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ

 وتورٌد تجارة) نشاط بؤضافة  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، TARABAY Living DESIGN دٌزاٌن لٌفنػ طربٌه -  54

,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 3521   برلم لٌدها سبك  ،( التصدٌر - االمنٌة االنظمة وتركٌب دوتورٌ البناء مواد

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ

 وتورٌد تجارة) نشاط بؤضافة  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، TARBAY Living DESIGN دٌزاٌن لٌفنػ طربٌه -  55

,  النشاط تعدٌل تم25215511 تارٌخ وفً 3521   برلم لٌدها سبك  ،( التصدٌر - االمنٌة االنظمة وتركٌب وتورٌد البناء مواد

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ

 وتصنٌع بانواعها الصناعٌة المنظفات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  بسٌطة توصٌة ، شرٌكتٌه الحلٌم عبد مهران دمحم احمد -  56

 ( الكاوٌة الصودا - الكبرٌتٌن حمض - سٌماسول - تكسابون - الصودٌوم سلٌكات - السلفونٌن حمض)  الكٌمابٌة المواد وخلط

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

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 3158   برلم لٌدها

 : 2517 لسنة 72 ق داخل من أنشطة*   بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الاله عبد على احمد -  57

  الطبٌعٌة الزٌوت واستخالص الطعام وزٌوت الؽذابٌة المواد و البن وتؽلٌؾ وتعببة وطحن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة

 . اإللكترونٌة بالوسابل و الحاسبات علً البٌانات إدخال -

 الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و النابٌة المناطك داخل التجزبه و الجمله تجاره*

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2558  

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15743   برلم لٌدها سبك  ، من انشطة* 

 : 2517 لسنة 72 ق خارج  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الاله عبد على احمد -  58



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 (الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم إدارة و وتشؽٌل الامة -

 اواي التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدم

 .البصرٌة السمعٌة و السمعٌة المصنفات استؽالل نشاط مزاولة -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة  وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام الشركة وعلً

  ، لانون خارج األنشطة تتمتع ال أن علً 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15743   برلم لٌدها سبك

 المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الاله عبد على احمد -  59

  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15743   برلم لٌدها سبك

 مراعاة مع التنفٌذٌة البحته و المانون  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، FIRST STEP الماعات لتؤجٌر استب فرست -  65

 لٌدها سبك  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15831   برلم

 ومساحات مجهزة لاعات تؤجٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، FIRST STEP الماعات لتؤجٌر استب فرست -  61

 تمدٌم - الدش طرٌك عن وبصرٌة سمعٌة مصنفات عرض - الكحولٌه المشروبات عدا فٌما والمشروبات االكالت تمدٌم - مشتركة

 وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز  النشاط ممر داخل الفوتوؼرافى التصوٌر - بالٌستٌشن االلكترونٌة االلعاب

 الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من

 تارٌخ وفً 15831   برلم لٌدها سبك  ، ألحكام طبما   ذلن و بها اوتلحمها تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما,

 المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517

 الامة -  مساهمة شركة ، DIGI PRINT INTERNATIONAL FOR ADVERTISING للدعاٌة انترناشٌونال برنت دٌجً -  62

 5علٌها والطباعه( وورلٌه وجلدٌه وبالستٌكٌه معدنٌه مواد)من واالعالن الدعاٌه مستلزمات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد -

 واالعالن الدعاٌه   -

 (حده على معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط) المعارض وتنظٌم الامة -

 الجاهزه والوجبات المشروبات لتمدٌم والكافٌترٌات والمالهً  المطاعم واستبجار واٌجار وتجهٌز وادارة وتشؽٌل الامة -

 5الكحولٌه المشروبات عدا فٌما اواى والتٌن

 المتنمله الطعام عربات -

 العماري االستثمار -

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 6223   برلم لٌدها سبك  ، االستشارات تمدٌم -

  مساهمة شركة ، DIGI PRINT INTERNATIONAL FOR ADVERTISING للدعاٌة انترناشٌونال برنت دٌجً -  63

 وكذا واالستحواذ المال راس ٌادةز بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات عدا فٌما)التسوٌمٌه

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

 (التنفٌذٌه والبحته المال راس سوق

   التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فً 1982 لسنة 121 رلم والمانون 1982 لسنة 125 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 6223   برلم لٌدها سبك  ، ٌنشىء وال التجارٌه

 تاسٌس  مساهمة شركة ، DIGI PRINT INTERNATIONAL FOR ADVERTISING للدعاٌة انترناشٌونال برنت دٌجً -  64

 الٌخل وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اى الشركه

 الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه توالمرارا واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 6223   برلم لٌدها

 72لانون داخل انشطة  محدودة مسبولٌة ذات ، الحٌوانٌه الثروه لتنمٌه دٌكستر -  65

 اللحوم او اوالتسمٌن البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة

 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 السمكٌة المزارع الامة

 الخٌول تربٌة

 والحٌوانٌة النباتٌه المجاالت فً الوراثٌه الهندسه

 هاتٌن وٌشترط المستصلحة االراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 11728   برلم لٌدها سبك  ، الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح  محدودة مسبولٌة ذات ، الحٌوانٌه الثروه لتنمٌه دٌكستر -  66

 الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 :72 لانون خارج انشطة

  التصدٌر

  واضافتها العالؾ انواع جمٌع تجارة

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 تارٌخ وفً 11728   برلم لٌدها سبك  ، لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215518

 بالضمانات االستثمار المانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2517  محدودة مسبولٌة ذات ، الحٌوانٌه الثروه لتنمٌه دٌكستر -  67

 .المانون بذات الواردة والحوافز

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجهه باي تشتري ان للشركة وٌجوز

 سبك  ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215518 تارٌخ وفً 11728   برلم لٌدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - االنترنت شبكة عبر االلكترونى التسوٌك - العامة المماوالت  محدودة مسبولٌة ذات ، العماري والتسوٌك لالستثمار مٌا كازا -  68

  التسوٌك مجال فى االستشارات تمدٌم

 بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال -(  والمانونٌة المالٌة االستشارات عدا فٌما) 

 نتاجا - علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر انتاج - انواعها

 باعمال المٌام - واالفراح العامة الحفالت وتنظٌم الامة - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى

 الدٌكورات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 4552   برلم لٌدها سبك  ، وذلن

 التسوٌك - العامة المماوالت  محدودة مسبولٌة ذات ، YELLOW SPOT SOLUTIONS المتكاملة والحلول للتسوٌك سبوت ٌلو -  69

  التسوٌك مجال فى االستشارات تمدٌم - االنترنت شبكة عبر االلكترونى

 بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال -(  والمانونٌة المالٌة االستشارات عدا فٌما) 

 انتاج - علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر انتاج - انواعها

 باعمال المٌام - واالفراح العامة الحفالت وتنظٌم الامة - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى

 وراتالدٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 4552   برلم لٌدها سبك  ، وذلن

 السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون  محدودة مسبولٌة ذات ، العماري والتسوٌك لالستثمار مٌا كازا -  75

 االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 4552   برلم لٌدها

 باحكام االخالل دون  محدودة مسبولٌة ذات ، YELLOW SPOT SOLUTIONS المتكاملة والحلول للتسوٌك سبوت ٌلو -  71

 االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 4552   برلم لٌدها

 لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على  محدودة مسبولٌة ذات ، واالستثمار للتجارة جروب عالمٌن بٌن -  72

 وفً 1696   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام اطبم   وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو السالفه الهٌبات فى تندمج أن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ

 ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على  محدودة مسبولٌة ذات ، cts التكنولوجٌا و الخدمات مركز شركة -  73

 1696   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام طبم ا وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو السالفه الهٌبات فى تندمج أن لها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً

 الطرق إنشاء - والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -  محدودة مسبولٌة ذات ، واالستثمار للتجارة جروب عالمٌن بٌن -  74

 وتجمٌل وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام - الكهرباء أعمال مماوالت -وصٌانتها واستؽاللها إدارتها و والربٌسٌة والسرٌعة الحرة

 االستثمار -االمالن وإدارة تشؽٌل خدمات تمدٌم - والخارج الداخل من المنشات صٌانة -(سكٌب الالند) والمٌادٌن والطرق الحدابك

  النظافة خدمات تمدٌم - العطارة ومواد والعطرٌة الطبٌة والزٌوت النباتات وتصدٌر تجارة -بالخارج المنتجات تصدٌر -العماري

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم لٌدها سبك  ، وتجهٌز األراضً واستصالح الزراعً االستثمار -

 محدودة مسبولٌة ذات:  ٌرالتؤش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الطرق إنشاء - والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -  محدودة مسبولٌة ذات ، cts التكنولوجٌا و الخدمات مركز شركة -  75

 وتجمٌل وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام - الكهرباء أعمال مماوالت -وصٌانتها واستؽاللها إدارتها و والربٌسٌة والسرٌعة الحرة

 االستثمار -االمالن وإدارة تشؽٌل خدمات تمدٌم - والخارج الداخل من المنشات صٌانة -(سكٌب الالند) والمٌادٌن والطرق الحدابك

  النظافة خدمات تمدٌم - العطارة ومواد والعطرٌة الطبٌة والزٌوت النباتات وتصدٌر تجارة -بالخارج المنتجات تصدٌر -العماري

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم لٌدها سبك  ، وتجهٌز األراضً واستصالح الزراعً االستثمار -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 لالستزراع، لابله تجعلها التً االساسٌة بالمرافك األراضً  محدودة مسبولٌة ذات ، واالستثمار للتجارة جروب عالمٌن بٌن -  76

 فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة االراضً تكون أن

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادرة المناطك عدا

  العامة التجارة - ومٌةعم تورٌدات - الطالة مستلزمات وتوزٌع بٌع  - 2558

 لٌدها سبك  ، عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم

 لالستزراع، لابله تجعلها التً االساسٌة بالمرافك األراضً  محدودة مسبولٌة ذات ، cts التكنولوجٌا و الخدمات مركز شركة -  77

 فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة االراضً تكون أن

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادرة المناطك عدا

  العامة التجارة - عمومٌة تورٌدات - الطالة مستلزمات وتوزٌع بٌع  - 2558

 لٌدها سبك  ، عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم

 ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة  محدودة مسبولٌة ذات ، واالستثمار للتجارة جروب عالمٌن بٌن -  78

 وتعببة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة - 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع.النباتٌة الزٌوت وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -. الؽذابٌة المواد

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها ٌكون أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم لٌدها سبك  ، تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 ربٌس بمرار ورد ما مراعاة مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة  محدودة مسبولٌة ذات ، cts التكنولوجٌا و الخدمات مركز شركة -  79

 وتعببة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة - 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس بمرار ورد وما 2557 لسنة 355 رلم الوزراء

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع.النباتٌة الزٌوت وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -. الؽذابٌة المواد

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها ٌكون أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 تم25215519 تارٌخ وفً 1696   برلم لٌدها سبك  ، تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  85

 الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمالها  مساهمة

  التنفٌذٌه والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، التعدٌل  لبل 4 ماده

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  81

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمالها  مساهمة شركة 

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً

  التنفٌذٌه والبحته المانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، التعدٌل  لبل 4 ماده

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  82

 الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً اونهاتع لد التً او باعمالها شبٌهة اعمالها  مساهمة

  التنفٌذٌه والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، التعدٌل  لبل 4 ماده

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  83

  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك األرضً وتجهٌز استصالح  مساهمة

  المستصلحة األراضً استزراع

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األرضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما فدان الؾ عشرٌن من الل الؽمر بطرٌك الري

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، للحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  84

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، بالمرافك األرضً وتجهٌز استصالح  مساهمة شركة 

  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة

  المستصلحة األراضً استزراع

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األرضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما فدان الؾ عشرٌن من الل الؽمر بطرٌك الري

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، للحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  85

  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك األرضً وتجهٌز استصالح  مساهمة

  المستصلحة األراضً استزراع

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األرضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 ومراعاه 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما فدان الؾ عشرٌن من الل الؽمر بطرٌك الري

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة ربٌس لرار

 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، للحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519
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  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او تفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه  مساهمة

  االسمان صٌد وكذا السمكٌه المزرعه الامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 جزٌرة شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار

  مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، محطات ٌانهوص واداره تشؽٌل او الامه

 مساهمة شركة

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  87

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه  مساهمة شركة 

  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او تفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان

  االسمان صٌد وكذا السمكٌه المزرعه الامه

 جزٌرة شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار

  مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، محطات وصٌانه واداره تشؽٌل او الامه

 مساهمة شركة
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  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او تفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه  مساهمة

  االسمان صٌد وكذا السمكٌه المزرعه الامه

 جزٌرة شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النابٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري ستثماراال

  مع مسبما الهٌبه موافمه فٌلزم سٌناء

  2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ربٌس لرار ومراعاه 2557 لسنه 355 رلم الوزراء ربٌس بمرار ورد ما مراعاه

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، محطات وصٌانه واداره تشؽٌل او الامه

 مساهمة شركة
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  وتوصٌالتها والتنمٌه الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ  مساهمة

 توزٌعها وشبكات مصادرها اختالؾ علً الكهرباء تولٌد محطات وصٌانه وتشؽٌل اداره او انشاء او تصمٌم

 وفما المعنٌه الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد واالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشؽٌل واداره الامة

  بها المعمول نللموانٌ

 والخدمات المرافك بجمٌع تجهٌزها العمرانٌه المنطمه والامه تخطٌط

  الصناعٌه للمنطمه والتخطٌطٌه االلتصادٌه الدراسات اعداد

 تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، للمشروعات والتكنولوجٌه والهندسٌه االلتصادٌه الدراسات اعداد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  95



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ  مساهمة شركة 

  وتوصٌالتها والتنمٌه

 توزٌعها وشبكات مصادرها اختالؾ علً الكهرباء تولٌد محطات وصٌانه وتشؽٌل اداره او انشاء او تصمٌم

 وفما المعنٌه الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد واالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشؽٌل واداره الامة

  بها المعمول للموانٌن

 والخدمات المرافك بجمٌع تجهٌزها العمرانٌه المنطمه والامه تخطٌط

  الصناعٌه للمنطمه خطٌطٌهوالت االلتصادٌه الدراسات اعداد

 تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، للمشروعات والتكنولوجٌه والهندسٌه االلتصادٌه الدراسات اعداد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط
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  وتوصٌالتها والتنمٌه الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ  مساهمة

 توزٌعها وشبكات مصادرها اختالؾ علً الكهرباء تولٌد محطات وصٌانه وتشؽٌل اداره او انشاء او تصمٌم

 وفما المعنٌه الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد واالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشؽٌل واداره الامة

  بها المعمول للموانٌن

 والخدمات المرافك بجمٌع تجهٌزها العمرانٌه المنطمه والامه تخطٌط

  الصناعٌه للمنطمه والتخطٌطٌه االلتصادٌه الدراسات اعداد

 تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، وعاتللمشر والتكنولوجٌه والهندسٌه االلتصادٌه الدراسات اعداد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  92

  الصناعٌه للمنطمه الخارجٌه االساسٌه البنٌه ومصادر الداخلٌه االساسٌه البنٌه انشاء  مساهمة

  للمشروعات جاهزه تمدم الصناعٌه بالمنطمه مصانع مبانً انشاء

  الصناعٌه للمناطك الصناعٌه والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌه المنطمه الراضً والتروٌج التسوٌك

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره

 العمومٌه التورٌدات

 العامة المماوالت

 الشركه تلتزم حده علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، باحكام

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -داالتحا شركه -  93

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، ومصادر الداخلٌه االساسٌه البنٌه انشاء  مساهمة شركة 

  الصناعٌه للمنطمه الخارجٌه االساسٌه البنٌه

  للمشروعات جاهزه تمدم الصناعٌه بالمنطمه مصانع مبانً انشاء

  الصناعٌه للمناطك الصناعٌه والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌه المنطمه الراضً والتروٌج التسوٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 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 والتوزٌع العامه التجاره

 العمومٌه التورٌدات

 العامة المماوالت

 الشركه تلتزم حده علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، باحكام

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  94

  الصناعٌه للمنطمه الخارجٌه االساسٌه البنٌه ومصادر الداخلٌه سٌهاالسا البنٌه انشاء  مساهمة

  للمشروعات جاهزه تمدم الصناعٌه بالمنطمه مصانع مبانً انشاء

  الصناعٌه للمناطك الصناعٌه والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌه المنطمه الراضً والتروٌج التسوٌك

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره

 العمومٌه التورٌدات

 العامة المماوالت

 الشركه تلتزم حده علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، باحكام

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  95

 التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 325 رلم المانون  مساهمة

 الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه الترخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فً كح اي الشركه تاسٌس ٌنشىء وال

 استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصه

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، تزاول التً وؼٌرها

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه مصر -االتحاد شركه -  96

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C ، رلم والمانون 1982 لسنه 325 رلم المانون  مساهمة شركة 

 ؼرضها مزاوله فً حك اي الشركه تاسٌس ٌنشىء وال التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنه 121

 الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه الترخٌص علً الحصول بعد اال

 للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحه لها تكون ان

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، تزاول التً وؼٌرها

 شركة ، union integrated development investment - Egypt مصر - واالستثمار المتكامله للتنمٌه االتحاد شركه -  97

 التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 325 رلم المانون  مساهمة

 الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه الترخٌص علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاوله فً حك اي الشركه تاسٌس ٌنشىء وال

 استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع الؽرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصه

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 7828   برلم لٌدها سبك  ، تزاول التً وؼٌرها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المتخصصة المستشفٌات وادارة وتشؽٌل إلامة -  مساهمة شركة ، COLUMBIA CLINIC  الطبٌة للخدمات كلٌنٌن كولومبٌا -  98

 .طبٌة أو عالجٌة أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو

 .العمومٌة التورٌدات/لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .التصدٌر -

 (.حدة علً معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط) المعارض وتنظٌم إلامة -

 .االنترنت عبر االلكترونً والتسوٌك التجارة -

 . التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستحضرات االدوٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 تارٌخ وفً 1335   برلم لٌدها سبك  ، الوسابل كافة عبر البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة -

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519

 .الحدٌثة االلكترونٌة الوسابل ٌشمل بما  مساهمة شركة ، COLUMBIA CLINIC  الطبٌة للخدمات كلٌنٌن كولومبٌا -  99

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و

 و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 1335   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة البحته و المانون ألحكام طبما   ذلن

 مساهمة شركة

  التجارة و األلكترونى الدفع خدمات تمدٌم  -:  الشركة ؼرض  -:  محدودة مسبولٌة ذات ، excel pay باى إكسٌل -  155

 تمدٌم و(   لانونا   به مسموح هو ما كل فً)  العمومٌة والتورٌدات والتوزٌع العامة التجارة و االنترنت طرٌك عن اإللكترونٌة

 واجهزة المإمنة والوثابك البطالات اصدار ونظم االلً الحاسب وبرامج نظم وصٌانة وانتاج وعمل تصمٌم و اإلدارٌة األستشارات

 و البطالات طابعات و االلً الحاسب اجهزة وصٌانة ركٌبوت وتصمٌم تورٌد و الذكٌة البطالات و االنصراؾ و الحضور فً التحكم

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، وتنفٌذها  بالكمبٌوتر الخاصة والشٌكات الجوازات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 اإللكترونٌة  التجارة و األلكترونى الدفع خدمات تمدٌم  -:  الشركة ؼرض  -:  محدودة مسبولٌة ذات ، cow pay باى كاو -  151

 األستشارات تمدٌم و(   لانونا   به مسموح هو ما كل فً)  العمومٌة والتورٌدات والتوزٌع العامة التجارة و االنترنت طرٌك عن

 فً التحكم واجهزة المإمنة والوثابك البطالات اصدار ونظم االلً الحاسب وبرامج نظم وصٌانة وانتاج وعمل تصمٌم و اإلدارٌة

 الجوازات و البطالات طابعات و االلً الحاسب اجهزة وصٌانة وتركٌب وتصمٌم تورٌد و الذكٌة البطالات و االنصراؾ و الحضور

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، وتنفٌذها  بالكمبٌوتر الخاصة والشٌكات

 محدودة مسبولٌة ذات

 الطباعة ومستلزمات وماكٌنات البنون تكنولوجٌا بمجال المتعلمة والمعدات  محدودة مسبولٌة ذات ، excel pay باى إكسٌل -  152

 بٌاناتال ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال التجارٌة والتوكٌالت لها والصٌانة البٌع بعد ما خدمات وتوفٌر

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر إنتاج أعمال و أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات

 الحاسبات علً البٌانات ادخال و وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج و علٌها والتدرٌب

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، التوصٌؾ أعمال و  اإللكترونٌة وبالوسابل

 محدودة مسبولٌة ذات

 الطباعة ومستلزمات وماكٌنات البنون تكنولوجٌا بمجال المتعلمة والمعدات  محدودة مسبولٌة ذات ، cow pay باى كاو -  153

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال التجارٌة والتوكٌالت لها والصٌانة البٌع بعد ما خدمات وتوفٌر

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر إنتاج أعمال و أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات

 الحاسبات علً البٌانات ادخال و وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره لكترونًاإل المحتوي إنتاج و علٌها والتدرٌب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، التوصٌؾ أعمال و  اإللكترونٌة وبالوسابل

 محدودة مسبولٌة ذات

 المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج و انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم  محدودة مسبولٌة ذات ، excel pay باى إكسٌل -  154

 الصوت نمل شبكات وصٌانة وتشؽٌل إلامة و البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال و علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها

 المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد االنترنت وخدمات المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم المكتوبة والمعلومات والصورة

 نظم مجاالت فً المتخصصة والدراسات والتكنولوجٌة الهندسٌة االستشارات مراكز وإدارة وتمدٌم وإنشاء بها المعمول للموانٌن وفما

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، واالتصاالت والبرمجٌات والتصمٌم المعلومات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج و انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم  محدودة مسبولٌة ذات ، cow pay باى كاو -  155

 الصوت نمل تشبكا وصٌانة وتشؽٌل إلامة و البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال و علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها

 المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد االنترنت وخدمات المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم المكتوبة والمعلومات والصورة

 نظم مجاالت فً المتخصصة والدراسات والتكنولوجٌة الهندسٌة االستشارات مراكز وإدارة وتمدٌم وإنشاء بها المعمول للموانٌن وفما

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، واالتصاالت والبرمجٌات والتصمٌم المعلومات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 إنشاء  العلمٌة والحضانات التكنولوجٌة المناطك وإدارة إنشاء و وتطوٌرها  محدودة مسبولٌة ذات ، excel pay باى إكسٌل -  156

 مركز وتشؽٌل الامة و المشروعات تنفٌذ علً االشراؾ و المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة

)   األعمال رجال خدمات و  تمدٌم سنتر الكول خدمات وتمدٌم الفواتٌر تحصٌل و  البشرٌة الموارد وتؤهٌل وتدرٌب وتنمٌة العداد

 ( .   الفرنشاٌز عمود)   التجارٌه العالمات أستؽالل و(  فاكس - تلٌفون - تصوٌر

 تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، وبشرط,   السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌٌن بؤحكام األخالل دون وذلن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 إنشاء  العلمٌة والحضانات التكنولوجٌة المناطك وإدارة إنشاء و وٌرهاوتط  محدودة مسبولٌة ذات ، cow pay باى كاو -  157

 مركز وتشؽٌل الامة و المشروعات تنفٌذ علً االشراؾ و المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة

)   األعمال رجال خدمات و  تمدٌم سنتر الكول خدمات وتمدٌم الفواتٌر تحصٌل و  البشرٌة الموارد وتؤهٌل وتدرٌب وتنمٌة العداد

 ( .   الفرنشاٌز عمود)   التجارٌه العالمات أستؽالل و(  فاكس - تلٌفون - تصوٌر

 تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ، وبشرط,   السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌٌن بؤحكام األخالل دون وذلن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص أستصدار  محدودة مسبولٌة ذات ، excel pay باى إكسٌل -  158

 التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها ٌكون ان للشركة وٌجوز

 ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحته  المانون

 محدودة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص أستصدار  محدودة مسبولٌة ذات ، cow pay باى كاو -  159

 التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها ٌكون ان للشركة وٌجوز

 ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن اله ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 14225   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحته  المانون

 محدودة

 والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة-  محدودة مسبولٌة ذات ، DYNINNO EGYPT اٌجٌبت دٌنٌننو -  115

 .السٌاحٌة والمري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .بها الترخٌص واجراءات بموافمة ورد لما ووفما الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2512 لسنة 355 رلم الوزاري المرار مراعاة مع

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما) والتسوٌمٌة وااللتصادٌة االدارٌة االستشارات تمدٌم-

 االوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1475   برلم لٌدها سبك  ، المادة فً علٌها المنصوص المالٌة

 محدودة مسبولٌة

 (التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق لانون من 27  محدودة مسبولٌة ذات ، DYNINNO EGYPT اٌجٌبت دٌنٌننو -  111

 (.حدة على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط) العامة والحفالت والمإتمرات المعارض تنظٌم-

 .فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة اعادة-

 (.كمبٌوتر كتابة - تلٌفون -تصوٌر - فاكس) من االعمال رجال خدمات تمدٌم-

 (.سنتر كول) اتصاالت مركز وتشؽٌل وادارة الامة-

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إلعداد مركز وتشؽٌل الامة-

 .والموتٌالت السٌاحٌة والمري الفنادق وإدارة تشؽٌل-

 .االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة-

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1475   برلم لٌدها سبك  ، مع

 على نشاط لكل خاص مالً ومركز مستملة حسابات افراد  محدودة مسبولٌة ذات ، DYNINNO EGYPT اٌجٌبت دٌنٌننو -  112

 .حده

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1475   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والبحته المانون ألحكام

 محدودة مسبولٌة

  انواعها بكافه الكتب تجاره -    لانونا به مسموح هو ما لكل العامه التجاره  مساهمة شركة ، االعمال لرٌادة مصر نهضة -  113

 اعمال - انواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال -       العمومٌه التورٌدات -

 انتاج -         علٌها والتدرٌب    هاوتشؽٌل االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تطوٌر

 اعمال -  االلكترونٌه والوسابل الحاسبات على البٌانات ادخال -   وبٌانات صوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1255   برلم لٌدها سبك  ، والتصمٌم التوصٌؾ

 وتشؽٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج -  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم  مساهمة شركة ، االعمال لرٌادة مصر نهضة -  114

 وتمدٌم البٌانات و والصوره الصوت نمل شبكات الامه - البٌانات وتداول نمل لشركات والتصمٌم التوصٌؾ اعمال -   علٌها والتدرٌب

 فٌما االستشارات تمدٌم - المحمول الهاتؾ شبكات ذلن وٌشمل المعنٌه الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافه المٌمه خدمات

 والدراسات   واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذلن المالٌه االورالاق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  المكتبات بتنسٌك ٌتعلك

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1255   برلم لٌدها سبك  ، زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه

 مساهمة

 -(   المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذلن واالستحواز المال راس  مساهمة شركة ، االعمال لرٌادة مصر نهضة -  115

 المناطك واداره انتاج - الٌدوٌه المشؽوالت تجاره -  البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنممٌه العداد مركز واداره وتشؽٌل الامه

 واداره انشاء - المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن واعداد لتدرٌب مركز واداره انشاء - العلمٌه والحضانات التكنولوجٌه

 بشرط االنترنت عبر االلكترونٌه التجاره -واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخخصصه والدراسات االستشارات مراكز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1255   برلم لٌدها سبك  ، على نشاط لكل الالزمة الموافات على الحصول

 مساهمة شركة:  التؤشٌر

 تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى والمشاركه حده  مساهمة شركة ، االعمال لرٌادة مصر نهضة -  116

 واللوابح الموانٌن احكام مراعاه مع.  تنشبها او بٌها تلحمها او تشترٌها و فٌها تندمج ان ٌجوز كما باعمالها شبٌه وؼٌر شبٌه اعماال

 باى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز. االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

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

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1255   برلم لٌدها سبك  ، الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج

 مساهمة شركة

  ، التنفٌذٌه والبحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه  مساهمة شركة ، االعمال لرٌادة مصر نهضة -  117

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1255   برلم لٌدها سبك

 صناعٌة انشطة من تشملة بما ، االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة  بسٌطة توصٌة ، lemon zest زٌست لٌمون -  118

 . التكنولوجى والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد انشطة و ، البٌانات ومراكز االلكترونٌات تطوٌر و وتصمٌم

  انواعها بمختلؾ التطبٌمات و البٌانات ولواعد للبرمجٌات و التصمٌم و التحلٌل و التوصٌؾ أعمال

 . علٌها التدرٌب و تشؽلٌها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج انتاج و تصمٌم اعمال

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15769   برلم لٌدها سبك  ، ادخال

  االلكترونٌة بالوسابل و الحاسبات على البٌانات  بسٌطة توصٌة ، lemon zest زٌست لٌمون -  119

  انواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم التطوٌر و التصمٌم و التوصٌؾ اعمال

  علٌها التدرٌب و تشؽلٌها و المدمجة و النظم تطوٌر و انتاج

  البٌانات داولت و ونمل لشبكات التصمٌم و التوصٌؾ اعمال

  البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ

 االنترنت خدمات و االتصاالت

  الصناعٌة الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15769   برلم لٌدها سبك  ، و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر

  المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز  بسٌطة توصٌة ، lemon zest زٌست لٌمون -  125

  تطوٌرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فى المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء

  االعمال رٌادة دعم و التكنولوجٌة االعمال حاضنات

 و العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة

  الفنى و الثمافى

  االلكترونٌة الموالع ادارة و تصمٌم و تشؽٌل و انشاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15769   برلم لٌدها سبك  ، حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بإفراد االلتزام مع

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  بسٌطة توصٌة ، lemon zest زٌست لٌمون -  121

 بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة

 . المانون

  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المرارات و اللوابح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 15769   برلم لٌدها سبك

 اصبح  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPT RECYCLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  122

 .منها والتخلص النفاٌات معالجة مصانع وتشؽٌل إلامة -/  الشركة ؼرض

 . النفاٌات تدوٌر إعادة كمراف وتطوٌر إنشاء-

 .الخام والمواد التدوٌر العادة المابلة والمواد النفاٌات تدوٌر وإعادة منها والتخلص النفاٌات معالجة محطات وصٌانة تشؽٌل-

 . النفاٌات جمع مشروعات وتطوٌر إنشاء-

 . النفاٌات جمع محطات وصٌانة تشؽٌل-

 (.الؽذابٌة المواد عبوات لتصنٌع) مسترجعة PET تً أي بً حبٌبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة-

 تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ، االستشارات عدا فٌما) وااللتصادٌة والتمنٌة الفنٌة األستشارات تمدٌم-

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 اصبح  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPTRECYLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  123

 .منها والتخلص النفاٌات معالجة مصانع وتشؽٌل إلامة -/  الشركة ؼرض

 . النفاٌات تدوٌر إعادة مرافك وتطوٌر إنشاء-

 .الخام والمواد التدوٌر العادة المابلة والمواد النفاٌات تدوٌر وإعادة منها والتخلص النفاٌات معالجة محطات وصٌانة تشؽٌل-

 . النفاٌات جمع مشروعات وتطوٌر إنشاء-

 . النفاٌات جمع محطات وصٌانة تشؽٌل-

 (.الؽذابٌة المواد عبوات لتصنٌع) مسترجعة PET تً أي بً حبٌبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة-

 تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ، االستشارات عدا فٌما) وااللتصادٌة والتمنٌة الفنٌة األستشارات تمدٌم-

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 المانونٌة  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPT RECYCLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  124

 ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا االستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 (. التنفٌذٌة والبحته المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 . المخلفات لتدوٌر مصنع وتشؽٌل إلامة-

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

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

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ، للشركة وٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المانونٌة  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPTRECYLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  125

 ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا االستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 (. التنفٌذٌة والبحته المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 . المخلفات لتدوٌر مصنع وتشؽٌل إلامة-

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

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

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ، للشركة وٌجوز

 تكون أن  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPT RECYCLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  126

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي أوتشترن مصلحة لها

 المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فى أو مصر فً ؼرضها

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والبحته

 لها تكون أن  مساهمة شركة ، ENVIRON ADAPTRECYLING INDUSTRIES  التدوٌر اعادة لصناعات ادابت انفٌرون -  127

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي أوتشترن مصلحة

 المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فى أو مصر فً ؼرضها

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 1515   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والبحته

 :2517 لسنة 72 ق داخل من انشطة.   محدودة مسبولٌة ذات ، ZEUS LIGHTING CO  الحدٌثة لالضاءة زٌوس -  128

 معدنٌه ولوحات وفٌش ومشتركات اللٌد ولمبات وكشافات وإسبوتات واناره كهربابٌه ادوات وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 . بالستٌن وحمن معدنً وحمن  كهربابٌه ومفاتٌح

 والتجزبة الجملة تجارة

 :2517 لسنة 72 لانون خارج من انشطة.

 وحمن  كهربابٌه ومفاتٌح معدنٌه ولوحات وفٌش ومشتركات اللٌد ولمبات وكشافات وإسبوتات واناره كهربابٌه ادوات وتجمٌع ٌعتصن

 .الؽٌر لدي بالستٌن وحمن معدنً

,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 13534   برلم لٌدها سبك  ، 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

 المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة  محدودة مسبولٌة ذات ، ZEUS LIGHTING CO  الحدٌثة لالضاءة زٌوس -  129

 من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشا وال ، والمصدرٌن

 . الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة وعلى

 خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 13534   برلم لٌدها سبك  ، بالضمانات االستثمار لانون

 محدودة

  المانون بذات الواردة والحوافز  محدودة مسبولٌة ذات ، ZEUS LIGHTING CO  الحدٌثة لالضاءة زٌوس -  135

 االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون ذلنو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان ها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 13534   برلم لٌدها

 المماوالت - العمومٌة التورٌدات - الكرتون ورق تجارة  محدودة مسبولٌة ذات ، المتطورة العمانٌة المصرٌة -  131

 شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي أوتشترن مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز.العمومٌة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها

 التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما

  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة ؛وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 12773   برلم لٌدها سبك

 المماوالت - العمومٌة التورٌدات - الكرتون ورق تجارة  محدودة مسبولٌة ذات ، A M BACK TRADE للتجارة بان ام إٌه -  132

 شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي أوتشترن مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز.العمومٌة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها ٌكتحم علً تعاونها لد التً او باعمالها

 التنفٌذٌة والبحته المانون الحكام طبما

  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة ؛وعلً السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 12773   برلم لٌدها سبك

 -: 2517 لسنة 72لانون داخل أنشطة "  محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  133

 المعدنٌة واالمالح والفٌتامٌنات االعالؾ واضافات والبٌطرٌة الطبٌة االدوٌة وانتاج وتؽلٌؾ وتعببة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 ومستحضرات الطبٌة والمستحضرات والتشخٌصٌة الطبٌة والمستلزملت الؽذابٌة والمكمالت االمٌنٌة واالحماض والبودرة والسابلة

  التجمٌل

 الهٌبة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النابٌة المناطك داخل والتجزبة الجملة تجارة

 النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 8696   برلم لٌدها سبك  ، لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس وردبمرار ما مراعاة مع مسبما

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ, 

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557  محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  134

 2558 لسنة

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة االراضً واستزراع.  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح

 ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن

 .الؽمر بطرٌك الري

 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

  السمكٌة المزارع الامة

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 8696   برلم لٌدها سبك  ، الدواجن انواع جمٌع تربٌة

 محدودة

 انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور  محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  135

 . اللحوم او التسمٌن او البٌض

 -: 2517 لسنة 72 لانون خارج أنشطة "

 واالحماض والبودرة والسابلة المعدنٌة واالمالح والفٌتامٌنات االعالؾ واضافات والبٌطرٌة الطبٌة الؽٌراالدوٌة لدى التصنٌع-

 .  والتشخٌصٌة الطبٌة والمستلزمات الؽذابٌة والمكمالت االمٌنٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 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 والتسوٌك والتوزٌع العامة التجارة

 . التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر

 تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 8696   برلم لٌدها سبك  ، لألنشطة مستملة مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتلزم

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة  محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  136

 االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2517 لسنة 72رلم االستمثار بمانون الواردة والحوافز بالمزٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وٌشترط,  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

  ، على تعاونها لد اوالتً باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 8696   برلم لٌدها سبك

 تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً هاؼرض تحمٌك  محدودة مسبولٌة ذات ، S.A.G الدوابٌة للصناعات ساج -  137

,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 8696   برلم لٌدها سبك  ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

 الكمبٌوتر شبكات وتركٌب تورٌد - العمومٌة التورٌدات  محدودة مسبولٌة ذات ، INFO   SERVICE         سٌرفٌس إنفو -  138

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة ومع والسٌرفرات الكمبٌوتر أجهزة وتورٌد

 شبٌه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمال

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 11561   برلم لٌدها سبك  ،.  المانون ألحكام طبما وذلن

 محدودة

 الكهرباء تولٌد محطات صٌانة و وتشؽٌل وادارة انشاء و تصمٌم -  مساهمة شركة ، LIGHT POWER للطالة باور الٌت -  139

 . الكهرباء وانتاج وتوزٌع بٌع -.  توزٌعها وشبكات مصادرها اختالؾ على

 وتجمٌع الشمسٌة الخالٌا هٌاكل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -.  والمٌاه الكهرباء وعدادات الكهربابٌة للوحات المتنملة الصٌانة -

 انتاج اعمال -. العمومٌة التورٌدات -. لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -. التصدٌر -. وتركٌبها الشمسٌة الخالٌا

 تارٌخ وفً 2665   برلم لٌدها سبك  ،.  وتشؽٌلها ةااللكترونٌ المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215524

 وتدرٌب العداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة "  محدودة مسبولٌة ذات ، السلوكى والتؤهٌل البشرٌة للتنمٌة وى هاؾ -  145

 السلوكى التؤهٌل مجال فى البشرٌة الموارد وتنمٌة

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

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

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

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 15798   برلم لٌدها

  التجارٌة التوكٌالت  محدودة مسبولٌة ذات ، Induty For Trading Agency التجارٌة للتوكٌالت دٌوتً إن -  141

 .التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .لانونا   به مسموح هو فٌما التوزٌع

 .العمومٌة التورٌدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .والمنشآت للمبانً والصٌانة النظافة خدمات تمدٌم

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إعداد

 .والعمارات للمنشآت الدٌكور أعمال وتركٌب وتورٌد تصمٌم

 .النظافة أدوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة

 .العماري االستثمار ، العامة المماوالت

 تارٌخ وفً 5482   برلم لٌدها سبك  ، استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525

  التجارٌة التوكٌالت  محدودة مسبولٌة ذات ، GO EAGLE GROUP جروب اٌجل جو -  142

 .التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .لانونا   به مسموح هو فٌما التوزٌع

 .العمومٌة التورٌدات

 .والمنشآت للمبانً والصٌانة النظافة خدمات تمدٌم

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إعداد

 .والعمارات للمنشآت الدٌكور أعمال وتركٌب وتورٌد تصمٌم

 .النظافة أدوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة

 .العماري االستثمار ، العامة المماوالت

 تارٌخ وفً 5482   برلم لٌدها سبك  ، استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  محدودة مسبولٌة ذات ، Induty For Trading Agency التجارٌة للتوكٌالت دٌوتً إن -  143

 لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز ، األنشطة

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 5482   برلم لٌدها سبك  ،. المانون

 وٌجوز ، األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  محدودة مسبولٌة ذات ، GO EAGLE GROUP جروب اٌجل جو -  144

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة

 لٌدها سبك  ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 5482   برلم

  والشحومات الزٌوت وتعببة لخلط مصنع وتشؽٌل الامة  محدودة مسبولٌة ذات ، بتروفوكس -  145

  االنشطة هذه لمماسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه  والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 سبك  ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 15851   برلم لٌدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها  مساهمة شركة ، الصناعه و للتجارة الكترٌن المتحده -  146

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 13481   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحته المانون

 والمنزلٌة االلكترونٌة و الكهربابٌة االجهزة تجارة -1  مساهمة شركة ، الصناعه و للتجارة الكترٌن المتحده -  147

-4. لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع عامةال التجارة -3. العمومٌة التورٌدات -2. الحدٌث المنزل ومستلزمات

 لالجهزة المتنملة الصٌانة باعمال المٌام -5. الؽٌر لدى والمنزلٌة وااللكترونٌة الكهربابٌة االجهزة تصنٌع 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن أحكام مراعاة مع. والمنزلٌة الكهربابٌة

 تارٌخ وفً 13481   برلم لٌدها سبك  ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز االنشطة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌه تندمج ان لها ٌجوز  محدودة مسبولٌة ذات ، والتجارة للصناعة الزورد -  148

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 5479   برلم لٌدها سبك  ، المانون

 2517 لسنة 72 لانون داخل انشطة-  محدودة مسبولٌة ذات ، والتجارة للصناعة الزورد -  149

  المنزلٌة االدوات وتركٌب وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة-

  االنتاج وخطوط المعدات انتاج-

  اللحوم او االتسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة-

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة االراضى واستزراع. لالستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح--

 ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن

 الؽمر بطرٌمة الرى

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 5479   برلم لٌدها سبك  ، فٌما-

 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا  محدودة مسبولٌة ذات ، والتجارة للصناعة الزورد -  155

 2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار

  التجزبة وتجارة الجملة تجارة-

 2517 لسنة 72 لانون خارج انشطة-

  التصدٌر -

 الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول االبعد ؼرضها مزوالة فً حك اى الشركة تاسٌس والٌنشا

  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام الٌخل وبما المختصة

  العمومٌة التورٌدات-

   برلم لٌدها سبك  ، عدم حالة وفى االستثمار بمانون الورادة لالنشطة مستملة مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 5479

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام  محدودة مسبولٌة ذات ، والتجارة للصناعة الزورد -  151

 بذات الورادة والحوافز بالضمانات ماراالستث لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الورادة

  المانون

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزوال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215526 تارٌخ وفً 5479   برلم لٌدها سبك  ، كما الخارج فى او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات

 .2517 لسنة72 لانون داخل انشطة  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  152

.  المستصلحة األراضً واستزراع.  لالستزراع لابلة ٌجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واألستزراع األستصالح ألؼراض مخصصة  األراضً تكون أن الحالتٌٌن هاتٌٌن فً وٌشترط

                                                                                          الؽمر بطرٌك الري ولٌس  األستزراع

 987   برلم لٌدها سبك  ، رلم الجمهورٌة ربٌس ولرار 2557 لسنة355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً

 . 2558 لسنة 356  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  153

 .للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات اعداد -

 . بداخلها والمنشؤت المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة ادارة -

  وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وادارة وتشؽٌل الامة -

 . منها اجزء او األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -

 .  المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -

 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ، اتللمشروع الجدوي ودراسات واأللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات اعداد -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527

 . األساسٌة البنٌة مجال فً األستثمارٌة  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  154

 . بالخارج أو بالداخل المترو وخطوط الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة او استؽالل او تشؽٌل او ادارة او انشاء او تصمٌم -

 . الخارج او بالداخل المتحرن النمل وحدات واستؽالل وصٌانة تشؽٌل -

 المخصصه لالراضً نملها وخطوط وتوزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشؽٌل ادارة او ألامة -

 .واألستزراع لالستصالح

 خارج والمناطك النابٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ، الوادي

 ( المدٌم  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  155

 -: ذلن وٌشمل االستكشاؾ و الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم -

 . وتنشٌطها البترول أبار صٌانة "

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة "

 . البترول ألؼراض الألزمة العمٌمة ؼٌر واالبار المٌاة أبار حفر "

 . والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال "

 . الترسٌبات من األسطح معالجة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األنتاج وانابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات "

 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ، او للتوزٌع اعدادة او تؽٌٌرة اعادة او الطبٌعً الؽاز استمبال محطات ادارة او  الامة -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527

 فً تندمج أن  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  156

 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة والبحتة المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها تشترٌهاأو او السالفة الهٌبات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527

 موالع الً األنتاج موالع من الؽاز شبكات مد  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  157

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال االنابٌب او المتخصصة النالالت بواسطة تنمٌة ومناطك ولري مدن من األستخدام

 وفما ، وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشؽٌل وادارة ألامة -

 . الشان هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة للمعاٌٌر

 . والمصانع األنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات اعمال -

 . لها والتروٌج وتصنٌعها والمنتجات التلال  والموالب النماذج اعداد -

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ، وخطوط المعدات انتاج -

 محدودة مسبولٌة

 . األنتاج  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  158

 الفنٌة الهٌكلة واعادة انشطتها اختالؾ علً والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ ادارة اعمال -

 . للمصانع واألدارٌة

 . الصخري الملح أو الصناعٌة أو الطبٌعٌة بالمالحات المرتبطة االنشطة -

 .المٌاة أبار حفر -

 .2517 لسنة72 لانون  خارج انشطة -

 .واستؽاللها  المحاجر وتشؽٌل ادارة -

 . العمومٌة التورٌدات -

 . العمومٌة المماوالت -

   برلم لٌدها سبك  ، الشرط بهذا االلتزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمله مالٌة حسابات بافراد االلتزام مع

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 987

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط  محدودة مسبولٌة ذات ،(  GIES)  المتكاملة الهندسٌة للحلول الجٌزه -  159

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع وكذا ،2517 لسنة 72 رلم األستثمار

 وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الألزمة التراخٌص إستصدار  وبشرط السارٌة والمرارات ابح واللو الموانٌن احكام مراعاة مع

 لد التً او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون ان للشركة

 تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 987   برلم لٌدها سبك  ، لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 :2517 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طنٌسه نعٌم ناجى رٌمون -  165



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الطبٌعٌة واأللوان الرابحة ومكسبات الطعم مكسبات أنواع جمٌع وتؽلٌؾ وتعببة وخلط لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 . والمشروبات أنواعها بكافة الؽذابٌة والمواد التجمٌل ومستحضرات أنواعها بكافه والصناعٌة المنزلٌة والمنظفات والصناعٌة

 ( . الخطرة عدا فٌما)  الكٌماوٌات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 : 2517 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة

 15395   برلم لٌدها سبك  ، الطعم ومكسبات الؽذابٌة وؼٌر الؽذابٌة للصناعات الخام المواد أنواع جمٌع وتورٌد توزٌع -

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً

 :2517 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طنٌسه نعٌم ناجى رٌمون -  161

 الطبٌعٌة واأللوان الرابحة ومكسبات الطعم مكسبات أنواع جمٌع وتؽلٌؾ وتعببة وخلط لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 . والمشروبات أنواعها بكافة الؽذابٌة والمواد التجمٌل ومستحضرات أنواعها بكافه والصناعٌة المنزلٌة والمنظفات والصناعٌة

 ( . الخطرة عدا فٌما)  الكٌماوٌات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 : 2517 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة

 15395   برلم لٌدها سبك  ، الطعم ومكسبات الؽذابٌة وؼٌر الؽذابٌة للصناعات الخام المواد أنواع جمٌع وتورٌد توزٌع -

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً

 الكٌمٌابٌة المواد أنواع وجمٌع والصناعٌة الطبٌعٌة واأللوان والرابحة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طنٌسه نعٌم ناجى رٌمون -  162

 عدا ما أنواعها بكافة والمشروبات ؼذابٌة والؽٌر الؽذابٌة المواد أنواع وجمٌع(  الخطرة عدا فٌما)  الؽذابٌة والؽٌر الؽذابٌة

 . الكحلٌه المشروبات

   برلم لٌدها سبك  ،( التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تستلزم) التجارٌة التوكٌالت

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 15395

 الكٌمٌابٌة المواد أنواع وجمٌع والصناعٌة الطبٌعٌة واأللوان والرابحة  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طنٌسه نعٌم ناجى رٌمون -  163

 عدا ما أنواعها بكافة والمشروبات ؼذابٌة والؽٌر الؽذابٌة المواد أنواع وجمٌع(  الخطرة عدا فٌما)  الؽذابٌة والؽٌر الؽذابٌة

 . الكحلٌه المشروبات

   برلم لٌدها سبك  ،( التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تستلزم) التجارٌة التوكٌالت

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 15395

 .التجارٌة التوكٌالت "  محدودة مسبولٌة ذات ، Global for contracting           للمماوالت جلوبل -  164

  للتربة الساندة والحوابط واألساسات التربة ختبارإ اجهزة تورٌد أعمال "

 تم25215527 تارٌخ وفً 13935   برلم لٌدها سبك  ،. للتربة الساندة والحوابط واألساسات التربة إختبارات أعمال "

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

 GLOBAL FOR CUSTOM CLEARANCE AND LOGISTICS  SERVICE  الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  165

(G.C.C.L )، فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات  محدودة مسبولٌة ذات 

 14685   برلم لٌدها سبك  ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً

 ذات ،global for custom clearance and logistics (G.C.CL ) الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  166

 فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها ههشبٌ أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات  محدودة مسبولٌة

 تارٌخ وفً 14685   برلم لٌدها سبك  ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 GLOBAL FOR CUSTOM CLEARANCE AND LOGISTICS  SERVICE  الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  167

(G.C.C.L )، الشحن مجال فى الوكالة-  محدودة مسبولٌة ذات 

 فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال التجارٌه الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة125 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم

 الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة

  الؽرض لهذا المنظمة

 للبضابع وبرى وبحرى جوى الدولى الشحن-

 الجمركى التخلٌص خدمات

 للبضابع الداخلى البرى  النمل-

   برلم لٌدها سبك  ، أو المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال 

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 14685

 ذات ،global for custom clearance and logistics (G.C.CL ) الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  168

 الشحن مجال فى الوكالة-  حدودةم مسبولٌة

 فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال التجارٌه الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة125 رلم المانون بؤحكام الشركه تلتزم

 الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة

  الؽرض لهذا المنظمة

 للبضابع وبرى وبحرى جوى الدولى الشحن-

 الجمركى التخلٌص خدمات

 للبضابع الداخلى البرى  النمل-

   برلم لٌدها سبك  ، أو المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضابع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال 

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 14685

 GLOBAL FOR CUSTOM CLEARANCE AND LOGISTICS  SERVICE  الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  169

(G.C.C.L )، جهاز من النشاط لمزاولة الالزمه التراخٌص وإستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد إال خارجه  محدودة مسبولٌة ذات 

  والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم

  التصدٌر -

 الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال

 .الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه اتوالمرار واللوابح الموانٌن بؤحكام األخالل دون وذلن 

 .األنشطه هذه لممارسة الالزمه

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 14685   برلم لٌدها سبك  ، مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 ذات ،global for custom clearance and logistics (G.C.CL ) الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص جلوبال -  175

 البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط لمزاولة الالزمه التراخٌص وإستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد إال خارجه  محدودة مسبولٌة

  والدولى الداخلى

  التصدٌر -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك أى الشركه تؤسٌس ٌنشا وال

 .الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصه

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام األخالل دون وذلن 

 .األنشطه هذه لممارسة الالزمه

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 14685   برلم لٌدها سبك  ، مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر

 وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة  محدودة مسبولٌة ذات ، EGYGULF الهندسٌة للصناعات الخلٌجٌة المصرٌة الشركة -  171

 والمواسٌر الصحٌة االدوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - والتؽلٌؾ التعببة ماتمستلز لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - المعادن

 الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد - المصانع وتشؽٌل ادارة - البلً رولمان وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - البالستٌكٌة

 وال التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم والمانون 1982 لسنة 125 رلم المانون باحكام

 تارٌخ وفً 4828   برلم لٌدها سبك  ، الالزمة التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تاسٌس ٌنشىء

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527

 المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة  محدودة مسبولٌة ذات ، EGYGULF الهندسٌة للصناعات الخلٌجٌة المصرٌة الشركة -  172

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز  العمومٌة المماوالت - العمومٌة التورٌدات - الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما

 فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او

 التنفٌذٌة والبحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4828   برلم لٌدها سبك  ، وعلى السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة  محدودة مسبولٌة ذات ، EGYGULF الهندسٌة للصناعات الخلٌجٌة المصرٌة الشركة -  173

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4828   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 محدودة

 الامة  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة ، PERFORMAX INTERNATIONAL              الدولٌة ماكس بٌرفور -  174

 العمالء وخدمة االتصال مراكز خدمات تمدٌم ، التعهٌد خدمات تمدٌم ، البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركطز وتشؽٌل

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن( سنتر كول)

 محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 15235   برلم لٌدها سبك  ، االنشطه

 المسبولٌة

 لٌدها سبك  ، التصدٌر    البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  تضامن شركة ، وشرٌكٌه رفعت سٌد سعٌد دمحم اٌمن -  175

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4163   برلم

 لٌدها سبك  ، التصدٌر    البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  تضامن شركة ، وشركاه رفعت سٌد  سعٌد دمحم اٌمن -  176

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4163   برلم

 سبك  ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او  محدودة مسبولٌة ذات ، والتدرٌب لالستشارات مصر الطبً -  177

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4469   برلم لٌدها

  المانونٌة االستشارات عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -  محدودة مسبولٌة ذات ، والتدرٌب لالستشارات مصر الطبً -  178

 المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و

 (.التنفٌذٌة والبحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق سجل فى العامة الشركات ألنشطة

 العامة الصحة مجال فى االستشارات تمدٌم -

 السارى المرارات و اللوابح و الموانٌن أحكام مراعاة مع االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . االعالن و الدعاٌة -

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4469   برلم لٌدها سبك  ، و إلامة

 بشرط) العامة الحفالت و المإتمرات و المعارض تنظٌم  محدودة مسبولٌة ذات ، والتدرٌب لالستشارات مصر الطبً -  179

 ( .حدة على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار

 . البشرٌة الموارد تنمٌة و تدرٌب و إلعداد مركز تشؽٌل و إلامة -

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة، المرارات و اللوابح و الموانٌن بؤحكام االخالل دون ذلن و

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 4469   برلم لٌدها سبك  ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 مسبولٌة ذات ، Elite For Advertising and Marketing CO.  والتسوٌك واالعالن للدعاٌة الصفوة وكالة شركة -  185

 التراخٌص استصدار بشرط)  السٌاحٌة عدا والمعارض المإتمرات وتنظٌم الامة ، المنتجات تسوٌك ، واالعالن الدعاٌة  محدودة

 تجارة ، لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة ، عمومٌة تورٌدات ، االعالنات توزٌع ،( حده على معرض لكل الالزمة

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215527 تارٌخ وفً 8523   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌة المستلزمات

)  المالٌة االستشارات مجال فى العمل 1  محدودة مسبولٌة ذات ، MARKET VIEW                      فٌو ماركت -  181

 الشركات النشطة المالٌة االستشارات وكذا واالستحواز المال راس زٌادة بتمٌٌم المتعلمة والدراسات المانونٌة االستشارات عدا فٌما

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

  العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - 2

  للمشروعات الجدوى دراسات اعداد - 3

 تارٌخ وفً 3254   برلم لٌدها سبك  ، المتعلمة والدراسات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم - 4

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535

 وكذا واالستحواز المال راس زٌادة بتمٌٌم  محدودة مسبولٌة ذات ، MARKET VIEW                      فٌو ماركت -  182

 المال سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االستشارات

 (  التنفٌذٌة والبحته

  الؽٌر لحساب االنترنت عبر المعادن وتجارة التجارٌة الوساطة- 5

  نت االنتر عبر االلكترونٌة التجارة - 6

 مصلحة من الالزمة والتراخٌص الموافمات على الحصول بعد وذلن االنترنت عبر والفضة الذهب سبابن وشراء بٌع - 7

 . الداخلٌه والتجارة التموٌن لوزارة التابعه والموازٌن المصوؼات دمػ

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 3254   برلم لٌدها سبك  ، انتاج - 8

 وتصٌم المختلفه بصورة االلكترونى المحتوى  محدودة مسبولٌة ذات ، MARKET VIEW                      فٌو ماركت -  183

   البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج جوانتا

 ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن احكام مراعاة مع

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌبات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 3254   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والبحته المانون

 محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  محدودة مسبولٌة ذات ، A . A . K . FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT  الزراعٌة للتنمٌة كٌه.  اٌه.  اٌه -  184

:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 8912   برلم لٌدها سبك  ، الشركة ؼرض الً االستٌراد ؼرض اضافة

 محدودة مسبولٌة ذات

 ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمك على تعاونها لد التى  محدودة مسبولٌة ذات ، ognar والتجارة للتصنٌع اوجنر -  185

 تارٌخ وفً 13759   برلم لٌدها سبك  ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 محدودة مسبولٌة تذا:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535

 الؽذابٌة المواد وتؽلٌؾ وتعببة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -  محدودة مسبولٌة ذات ، ognar والتجارة للتصنٌع اوجنر -  186

 . االؼذٌة مكونات واضافات

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .العمومٌة التورٌدات -

 المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد -

 واللوابح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن. التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 125 رلم المانون وبؤحكام وتعدٌالته

 تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 13759   برلم لٌدها سبك  ، لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -.  االنشطة هذه  محدودة مسبولٌة ذات ، ognar والتجارة للتصنٌع اوجنر -  187

 وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االسشارات وكذلن المالٌة االوراق

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات

  جدوى دراسات اعداد -( التنفٌذٌة والبحته المال راس سوق

   برلم لٌدها سبك  ، أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 13759

 تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن او  محدودة مسبولٌة ذات ، ZAD EGYPT اٌجٌبت زاد -  188

 او السالفة الهٌبات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج و مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال

 تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 15426   برلم لٌدها سبك  ،.  التنفٌذٌة البحة و المانون الحكام طبما ذلن بها تلحمها او تشترٌها

 محدودة مسبولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط

 - المعدنٌة المٌاه تعببة -  الطعام وملح الخل لتعببة مصنع وتشؽٌل الامة  محدودة مسبولٌة ذات ، ZAD EGYPT اٌجٌبت زاد -  189

 .   المستصلحة االراضً استزراع -  لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز أستصالح -  التصدٌر

 لسنة  356العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم الوزراء ربٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

2558  . 

 .   االنشطة هذه لممارسة الالزمة الترخٌص استصدار بشرط و  السارٌة والمرارات واللوابح الموانٌن بؤحكام األخالل دون وذلن

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215535 تارٌخ وفً 15426   برلم لٌدها سبك  ، مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز و

 محدودة مسبولٌة

 والمسلى الزبد والمارجرٌن، الطبٌعً وكذلن النباتً الزبد:إلنتاج مصنع وتشؽٌل الامة  مساهمة شركة ، مصر إفكو -  195

 البسكوٌت لصناعة الالزمة الزبدة الجودة، عال النباتً المسلى الطبٌعً، الزبد وكذلن الجودة عالٌة النباتٌة الزٌوت الحٌوانً،

 صناعة الصابون، مكرونة صناعة السابل، الصابون والتوالٌت، الؽسٌل صابون الشٌكوالتة، لصناعة الكاكاو زبدة بدابل والحلوٌات،

 وكذلن الفاكهه وشراب عصابر الوٌفر، البسكوٌت الؽٌر، لدى التجمٌل مستحضرات جمٌع تصنٌع ، الجلسرٌن صناعة الشامبوو،

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 13651   برلم لٌدها سبك  ، والمعممة العمر طوٌلة االلبان

 مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المجمدة والطٌور اللحوم وتؽلٌؾ وتعببة تصنٌع االلبان، ومنتجات مختلفة بنكهات والمعالجة  مساهمة شركة ، مصر إفكو -  191

 المخبوزات، خامات انتاج الؽذابٌة، للمنتجات الجاهزة الخلطات انتاج أنواعه، بمختلؾ كرٌم االٌس وتعببة تصنٌع أنواعها، بكافة

 لمنتجات وخالفه وبالستٌن صفٌح من أنواعها بمختلؾ والتؽلٌؾ التعببة عبوات كافة تصنٌع بعملٌات المٌام الخبز، محسنات انتاج

 السكر تكرٌر منها، الزٌوت وانتاج النباتٌة البذور أنواع جمٌع واستخالص عصر للؽٌر، التشؽٌل نشاط بمزاولة المٌام فمط، المشروع

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 13651   برلم لٌدها سبك  ، استٌراد الخام،

 الخام الزٌوت من المنتجات وبٌع وشحن تعببة خام، سكر بذور من لالنتاج الالزمة الخامات  مساهمة شركة ، مصر إفكو -  192

 لكافة والتسوٌك والتوزٌع التجارة الخلٌط، والسمن الصناعً السمن إنتاج الخلٌط، والزبد الصناعً الزبد إنتاج المكرر، والسكر

 لكل مستملة حسابات بإفراد الشركة تلتزم نشاطها، لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى والمنتجات، المواد

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم25215531 تارٌخ وفً 13651   برلم لٌدها سبك  ،. حدة على نشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15352   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه شكر علً دمحم فوزي اسالم -  1

 بسٌطة توصٌة: التؤشٌر

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً 15352   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه شكر على دمحم فوزى اسالم -  2

 بسٌطة توصٌة: التؤشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستثمارٌة المجموعه: الى 15221 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215555:  تارٌخ فى  ،  -  1

 The investment group for the manufacture of seeds(  م م ش)  I G O S البذور لتصنٌع

 وشرٌكه جامع طلعت: الى 6222 برلم ممٌدةال الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215555:  تارٌخ فى  ،  -  2

  للتجارة لٌجون: الى 4153 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215555:  تارٌخ فى  ،  -  3

legion for trading 

: الى 15555 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  25215559:  تارٌخ فى  ،  -  4

 التظلٌل شبن لتصنٌع هاوس جرٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للخدمات برٌمٌر: الى 15695 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215511:  تارٌخ فى  ،  -  5

 PREMIER INTEGRATED AUTO SERVICE  للسٌارات المتكاملة

 على دمحم فوزى اسالم: الى 15352 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  تضامن شركة  25215517:  تارٌخ فى  ،  -  6

 وشرٌكه شكر

 على دمحم فوزى اسالم: الى 15352 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215517:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشرٌكه شكر

 انس ابو  مطعم: الى 13819 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215519:  تارٌخ فى  ،  -  8

 السورى للمؤكوالت

 للتسوٌك سراى: الى 13891 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215519:  تارٌخ فى  ،  -  9

 ( saray)    االلكترونى

 مصر -االتحاد شركه: الى 7828 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215519:  تارٌخ فى  ،  -  15

 واالستثمار المتكامله للتنمٌه

 EL-ETIHAD MISR Development and Investment E.S.C 

 باى إكسٌل: الى 14225 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215519:  تارٌخ فى  ،  -  11

excel pay 

 كاستٌنج الٌت: الى 15544 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215525:  تارٌخ فى  ،  -  12

 ELITE CASTING AGENCY - اجنسً

 زٌست لٌمون: الى 15769 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل لتؤشٌرا تم  بسٌطة توصٌة  25215525:  تارٌخ فى  ،  -  13

lemon zest 

 المصرٌة: الى 12773 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215523:  تارٌخ فى  ،  -  14

 المتطورة العمانٌة

 وى هاؾ: الى 15798 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215524:  تارٌخ فى  ،  -  15

 السلوكى والتؤهٌل البشرٌة للتنمٌة

 دٌوتً إن: الى 5482 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215525:  تارٌخ فى  ،  -  16

 Induty For Trading Agency التجارٌة للتوكٌالت

 بتروفوكس: الى 15851 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215526:  تارٌخ فى  ،  -  17

 نعٌم ناجى رٌمون: الى 15395 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215527:  تارٌخ فى  ،  -  18

 وشرٌكٌه طنٌسه

 جلوبال: الى 14685 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215527:  تارٌخ فى  ،  -  19

 GLOBAL FOR CUSTOM CLEARANCE AND LOGISTICS  SERVICE (G.C.C.L)  الشحن وخدمات الجمركى للتخلٌص

 سوالر الروان: الى 5648 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215527:  تارٌخ فى  ،  -  25

 AlRowan solar المتكاملة لألعمال

 الزاوى: الى 15511 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسبولٌة ذات  25215531:  تارٌخ فى  ،  -  21

 EL ZAWY FAST FOOD  السرٌعة للوجبات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   اصاألشخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2554   برلم    25215554:  تارٌخ ،(  استمالة)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعزٌز صبري براءه محمود -  1

 الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل -  2

 الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو مجتمعٌن ولهم

 ـ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو المانون أو

 ( منفردا)- جاد عبٌد سعد- المدٌر

  والمدٌرٌن

 عوض فارس منٌر نبٌل-

  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل-

 ( مجتمعٌن) 

 والمطاع اإلعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع إمام إؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك لهم

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، إشكالهم بكافة الخاص

 ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  سلطان جاد عبٌد سعد -  3

 أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 ـ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو المانون

 ( منفردا)- جاد عبٌد سعد- المدٌر

  والمدٌرٌن

 عوض فارس منٌر نبٌل-

  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل-

 ( مجتمعٌن) 

 والمطاع اإلعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع إمام إؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك لهم

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، إشكالهم بكافة الخاص

 ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  عوض فارس منٌر نبٌل -  4

 أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 ـ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو المانون

 ( منفردا)- جاد عبٌد سعد- المدٌر

  والمدٌرٌن

 عوض فارس منٌر نبٌل-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل-

 ( مجتمعٌن) 

 والمطاع اإلعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع إمام إؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك لهم

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، إشكالهم بكافة الخاص

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل -  5

 المال رأس عن اإلفراج وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع وإٌداع سحب من

 الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن إؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة

 ولهما ولصالحهم الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن واالفتراض

   برلم    25215554:  تارٌخ ، لبض حك ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

6777 

 سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  سلطان جاد عبٌد سعد -  6

 وكافة المال رأس عن فراجاإل وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع وإٌداع

 الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن إؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 ولهما ولصالحهم الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن واالفتراض

   برلم    25215554:  تارٌخ ، لبض حك ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

6777 

 سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  عوض فارس منٌر نبٌل -  7

 وكافة المال رأس عن اإلفراج وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع وإٌداع

 الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن إؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 ولهما ولصالحهم الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن واالفتراض

   برلم    25215554:  تارٌخ ، لبض حك ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

6777 

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد سٌد  عٌد المنعم عبد عادل -  8

 حك ولهما باآلجل أو النمدٌة الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة االذنٌة السندات

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، اذكر بؽض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع  مدٌر  لٌةالمسبو محدودة واحد شخص شركة  سلطان جاد عبٌد سعد -  9

 أو توكٌل حك ولهما باآلجل أو النمدٌة الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة االذنٌة

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، اذكر بؽض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  عوض فارس منٌر نبٌل -  15

 حك ولهما باآلجل أو النمدٌة الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة االذنٌة السندات

 6777   برلم    25215554:  تارٌخ ، اذكر بؽض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل

 أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن مختار احمد ٌلماز ؼادة -  11

 11948   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله باألجل

 على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ علً حسٌن كرٌم -  12

 الشراء عمود على التولٌع حك منفردٌن او مجتمعٌن لهما وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات

 الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع

 وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك منفردٌن او مجتمعٌن  ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، اتوالمشارط العمود كافة والتجارٌةوابرام االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ على حسٌن -  13

 والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك منفردٌن او مجتمعٌن لهما وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك

 وتحدٌد الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك منفردٌن او مجتمعٌن  ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة والتجارٌةوابرام االذنٌة السندات كافة وتسدٌد

  ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مسعود احمد ٌحًٌ هانً اسامه -  14

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك منفردٌن او مجتمعٌن

 باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سالم حمدي حسٌن ابراهٌم حسن -  15

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك منفردٌن او مجتمعٌن  ولهما

  ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ علً حسٌن كرٌم -  16

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك منفردٌن او مجتمعٌن

  ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة سبولٌةم ذات  عثمان رابؾ على حسٌن -  17

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك منفردٌن او مجتمعٌن

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مسعود احمد ٌحًٌ هانً اسامه -  18

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سالم حمدي حسٌن ابراهٌم حسن -  19

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ علً حسٌن كرٌم -  25

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ على حسٌن -  21

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مسعود احمد ٌحًٌ هانً اسامه -  22

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  مالةاست)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سالم حمدي حسٌن ابراهٌم حسن -  23

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ علً حسٌن كرٌم -  24

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ على حسٌن -  25

 او مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مسعود احمد ٌحًٌ هانً اسامه -  26

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 امام اؼراضها وضمن ولصالحها الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن وللمدٌران العامة للجمعٌة النتفٌذٌة البحته

 جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 او مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سالم حمدي حسٌن ابراهٌم حسن -  27

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 امام اؼراضها وضمن ولصالحها الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن وللمدٌران العامة للجمعٌة النتفٌذٌة البحته

 جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 او مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ علً حسٌن كرٌم -  28

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 امام اؼراضها وضمن ولصالحها الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن وللمدٌران العامة للجمعٌة النتفٌذٌة البحته

 جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان رابؾ على حسٌن -  29

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 امام اؼراضها وضمن ولصالحها الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن وللمدٌران العامة للجمعٌة النتفٌذٌة البحته

 جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مسعود احمد ٌحًٌ هانً اسامه -  35

 الشراء عمود على التولٌع حك منفردٌن او مجتمعٌن لهما وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل لرهنوا االلتراض وحك الشٌكات

 الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع

 وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك منفردٌن او مجتمعٌن  ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة والتجارٌةوابرام االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع

 على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سالم حمدي حسٌن ابراهٌم حسن -  31

 الشراء عمود على التولٌع حك منفردٌن او مجتمعٌن لهما وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات

 الشركة وكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع

 وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك منفردٌن او مجتمعٌن  ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 3592   برلم    25215555:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة والتجارٌةوابرام االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  زهرة صدلً دمحم الكافً عبد -  32

   برلم    25215555:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحسٌنً الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد -  33

1653 

 هذا فً  منفردا وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  زهرة صدلً دمحم الكافً عبد -  34

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد

 .العامة للجمعٌة

 الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا الحسٌنى الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد/  وللسٌد

 سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع وإٌداع

 وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحسٌنً الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد -  35

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً  منفردا

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا الحسٌنى الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد/  وللسٌد

 سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع وإٌداع

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  زهرة صدلً دمحم الكافً عبد -  36

  وكافة

 فى الحك له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل  المال رأس عن اإلفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع

 المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ، وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحسٌنً الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد -  37

  وكافة الضمان وشهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى الحك له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل  المال رأس عن اإلفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع

 المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ، وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  زهرة صدلً دمحم الكافً عبد -  38

 1653   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر ما اوبعض كل فً الؽٌر تفوٌض او ٌلتوك حك وله باآلجل او بالنمد

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحسٌنً الرحٌم عبد احمد العزٌز عبد ولٌد -  39

   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر ما اوبعض كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باآلجل او بالنمد الشركة بمعامالت

1653 

  محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الناٌب دمحم احمد محمود بدر -  45

 حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 والرهن اإللتراض وحك المال رأس عن واإلفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، البٌع أما ، الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

  محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم السالم عبد ابراهٌم مروه -  41

 حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 والرهن اإللتراض وحك الالم رأس عن واإلفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، البٌع أما ، الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

  محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نصٌر الفتاح عبد فإاد مروة -  42

 حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 والرهن اإللتراض وحك المال رأس عن واإلفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، البٌع أما ، الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

 إال  ٌجوز ال  العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الناٌب دمحم احمد محمود بدر -  43

 وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن وفى الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع فً الحك منفردٌن ولهم ، مجتمعٌن

 اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم

 تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 إال  ٌجوز ال  العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول لرهنوا  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم السالم عبد ابراهٌم مروه -  44

 وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن وفى الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع فً الحك منفردٌن ولهم ، مجتمعٌن

 اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم

 تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 إال  ٌجوز ال  العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نصٌر الفتاح عبد فإاد مروة -  45

 وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن وفى الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع فً الحك منفردٌن ولهم ، مجتمعٌن

 اإلذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم

 تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الناٌب دمحم احمد محمود بدر -  46

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم السالم عبد ابراهٌم مروه -  47

 15455   برلم    25215555:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نصٌر الفتاح عبد فإاد مروة -  48

 فى الشركة المدٌرة تمثل  محددة ؼٌر لمدة وظابفه المدٌر وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن مختار احمد ٌلماز ؼادة -  49

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفرده ولها الؽٌر مع عاللتها

 جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك منفرد وللمدٌر العامة للجمعٌة التنفٌذٌة أوالبحته المانون أو الشركة

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 11948   برلم    25215555:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن مختار احمد ٌلماز ؼادة -  55

 حك له وكذلن اؼرضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة

 بؤسم والمنموالت والسٌارات واألراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن االلتراض الشراء عمود على التولٌع

 المبالػ ودفع لبض حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة

 11948   برلم    25215555:  تارٌخ ، العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  51

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  52

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  53

 وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فى الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

 .  مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن

 الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 ، أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  54

 وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فى الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

 .  مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن

 الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 ، أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  55

 وكذلن ، للؽٌر او للنفس اعهاأنو بكافة والرهن اإللتراض عمود على التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 بإسم ذلن وكل والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة ذكر ما بعض أو كل فى البنون لصالح التوكٌل وحك الؽٌر كفالة

 . أؼراضها وضمن الشركة

      

 والسٌارات واألراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك اإلدارة مجلس ولربٌس

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة بإسم ذلن وكل

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  56

 وكذلن ، للؽٌر او للنفس أنواعها بكافة والرهن اإللتراض عمود على التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات

 بإسم ذلن وكل والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة ذكر ما بعض أو كل فى البنون لصالح التوكٌل وحك الؽٌر كفالة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . أؼراضها وضمن الشركة

      

 والسٌارات واألراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك اإلدارة مجلس ولربٌس

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة بإسم ذلن وكل

  .  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  57

 مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام وكذلن ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 .ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله باألجل أو

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك العزب دمحم عزب محمود/  السٌد المنتدب وللعضو  

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

  .  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  58

 مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام وكذلن ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 .ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله باألجل أو

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك العزب دمحم عزب محمود/  السٌد المنتدب وللعضو  

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 من البنكٌة التحوٌالت واجراء أشكالهم بكافة الخاص والمطاع  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  59

 وعزل وتعٌٌن الشٌكات على والتولٌع الضمان وشهادات خطابات واستصدار والمصارؾ البنون جمٌع مع الشركة حسابات

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،. وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 من البنكٌة التحوٌالت واجراء أشكالهم بكافة الخاص والمطاع  منتدب عضو  مساهمة شركة  العزب دمحم عزب محمود -  65

 وعزل وتعٌٌن الشٌكات على والتولٌع الضمان وشهادات خطابات واستصدار والمصارؾ البنون جمٌع مع الشركة حسابات

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،. وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 برلم علٌة المصدق التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن دخول  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  جامع حسنٌن جامع عتطل -  61

 6222   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  2521 س951

 برلم علٌة المصدق التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن دخول  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  جامع حسنٌن جامع طلعت -  62

 6222   برلم    25215555:  تارٌخ ،.  2521 س951

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،   ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  63

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،   ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  64

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  65

 وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فى الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

 .  مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن

 الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 ، أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  66

 وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن أن فى الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

 .  مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن

 الشركة بإسم التعامل فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 ، أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ

 وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  67

 ، للؽٌر او للنفس أنواعها بكافة والرهن اإللتراض عمود على التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح

 ذلن وكل والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة ذكر ما بعض أو كل فى البنون لصالح التوكٌل وحك الؽٌر كفالة وكذلن

 . أؼراضها وضمن الشركة بإسم

      

 والسٌارات واألراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك اإلدارة مجلس ولربٌس

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة بإسم ذلن وكل

 وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  68

 ، للؽٌر او للنفس أنواعها بكافة والرهن اإللتراض عمود على التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح

 ذلن وكل والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة ذكر ما بعض أو كل فى البنون لصالح التوكٌل وحك الؽٌر كفالة وكذلن

 . أؼراضها وضمن الشركة بإسم

      

 والسٌارات واألراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك اإلدارة مجلس ولربٌس

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة بإسم ذلن وكل

  .  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  69

 مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام وكذلن ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 .ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله باألجل أو

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك العزب دمحم عزب محمود/  السٌد المنتدب وللعضو  

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

  .  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  75

 مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك مجتمعٌن أو منفردٌن احمد عبدالتواب دمحم اٌمن/  السٌد المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولربٌس

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام وكذلن ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 .ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله باألجل أو

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك العزب دمحم عزب محمود/  السٌد المنتدب وللعضو  

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ، األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 من البنكٌة التحوٌالت واجراء أشكالهم بكافة الخاص والمطاع  ادارة مجلس ربٌس  ساهمةم شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  71

 وعزل وتعٌٌن الشٌكات على والتولٌع الضمان وشهادات خطابات واستصدار والمصارؾ البنون جمٌع مع الشركة حسابات

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،. وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 من البنكٌة التحوٌالت واجراء أشكالهم بكافة الخاص والمطاع  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  احمد التواب عبد دمحم بكر -  72

 وعزل وتعٌٌن الشٌكات على والتولٌع الضمان وشهادات خطابات واستصدار والمصارؾ البنون جمٌع مع الشركة حسابات

 15221   برلم    25215555:  تارٌخ ،. وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الرازق عبد حسن الرازق عبد مى -  73

 المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما ماعدا فى باسمها والتعامل الشركة ألداره السلطات اوسع الصدد هذا فى  مجتمعٌن او

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك  مجتمعٌن او منفردٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من

 او منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم أسامة ٌاسر -  74

 او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما ماعدا فى باسمها والتعامل ركةالش ألداره السلطات اوسع الصدد هذا فى  مجتمعٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك  مجتمعٌن او منفردٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من

 وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الرازق عبد حسن الرازق عبد مى -  75

 التولٌع فً الحك  مجتمعٌن او منفردٌن لهم وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 الشركة باسم والمنموالت والسٌارات األراضً و العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على

 او منفردٌن ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ولصالحها

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ، السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  مجتمعٌن

 صور وكافة الضمان وشهادات اتخطاب واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم أسامة ٌاسر -  76

 على التولٌع فً الحك  مجتمعٌن او منفردٌن لهم وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل

 الشركة باسم والمنموالت والسٌارات األراضً و العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود

 او منفردٌن ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ولصالحها

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ، السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  مجتمعٌن

 والمشترطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الرازق عبد حسن الرازق عبد مى -  77

  مجتمعٌن او منفردٌن لهم و الشركات تؤسٌس عمود علً التولٌع حك وكذلن باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 التى والصفمات والمشترطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم أسامة ٌاسر -  78

 او توكٌل حك  مجتمعٌن او منفردٌن لهم و الشركات تؤسٌس عمود علً التولٌع حك وكذلن باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 9356   برلم    25215556:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض

 الرسمٌة الجهات أمام والمسبولٌة والتولٌع االدراه حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السعٌد ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ -  79

 :  المتضامنٌن للشركاء

  مجتمعٌن او منفردٌن  مصطفى دمحم سعٌد وسلوى ، السعٌد ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ و ، على العظٌم عبد حسن الدٌن عماد من كل وهم

 والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك

 الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على لتولٌعوا واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالها بكافة الخاص

 12335   برلم    25215556:  تارٌخ ، وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 رأس عن االفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السعٌد ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ -  85

 الشركة الصول الشراء عمود على التولٌع فى مجتمعٌن أو منفردٌن الحك لهم وكذلن اؼراضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل المال

 وعزل تعٌن فى مجتمعٌن أو منفردٌن الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارت واالراضى العمارٌة وممتلكتها

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض فى مجتمعٌن أو منفردٌن الحك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 12335   برلم    25215556:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد

 باالجل او وبالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السعٌد ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ -  81

 وااللتراض والبٌع الرهن حك ٌخص فٌما اما ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل فً مجتمعٌن أو منفردٌن الحك ولهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركاء جمٌع موافمة فٌلزم ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكتها الشركة الصول

 12335   برلم    25215556

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد محمود احمد محمود -  82

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردٌن  أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 على التولٌع و وأٌداع سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ، وفتح الشٌكات

 ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدلهبى صالح ٌحً عبدالعزٌز صابرٌن -  83

 أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو المانون

 المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردٌن  أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 على التولٌع و وأٌداع سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ، وفتح الشٌكات

 وكافة الضمان وشهادات خطابات أستصدار و الحسابات وؼلك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد محمود احمد محمود -  84

 الحك لهم كذلن و اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن كل و المال راس عن االفراج حك و المصارؾ و البنون مع التعامل صور

 و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها و الشركة ألصول والبٌع الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى

 حك ولهم أجورهم و مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم المنموالت

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ، االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و لبض

 وشهادات خطابات أستصدار و الحسابات وؼلك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدلهبى صالح ٌحً عبدالعزٌز صابرٌن -  85

 و اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن كل و المال راس عن االفراج حك و المصارؾ و نونالب مع التعامل صور وكافة الضمان

 و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها و الشركة ألصول والبٌع الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهم كذلن

 أجورهم و مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم المنموالت و السٌارات

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ، االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك ولهم

 تتعلك التى الصفمات و والمشارطات العمود كافة أبرام و التجارٌة و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد محمود احمد محمود -  86

 أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو الؽٌر توكٌل حك ولهم الشركات تاسٌس عمود على التولٌع حك لهم و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض

 و والمشارطات العمود كافة أبرام و التجارٌة و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدلهبى صالح ٌحً عبدالعزٌز صابرٌن -  87

 أو الؽٌر توكٌل حك ولهم الشركات تاسٌس عمود على التولٌع حك لهم و باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات

 12988   برلم    25215559:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض

 أو مجتمعٌن لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان النجا ابو دمحم الفتاح عبد -  88

 أو   المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 و النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ و     النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ الثالثة للمدٌرٌن و العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة

 الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى  الحك منفردٌن أو  مجتمعٌن النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر/ االستاذ

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة

 أو مجتمعٌن لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم -  89

 أو   المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 و النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ و     النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ الثالثة للمدٌرٌن و العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة

 الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى  الحك منفردٌن أو  مجتمعٌن النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر/ االستاذ

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو مجتمعٌن لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر -  95

 أو   المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما ؤسمهاب التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفردٌن

 و النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ و     النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم/ االستاذ الثالثة للمدٌرٌن و العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة

 الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى  الحك منفردٌن أو  مجتمعٌن النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر/ االستاذ

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة

 أشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال ولطاع العام المطاع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان النجا ابو دمحم الفتاح عبد -  91

 البنون جمٌع مع صورالتعامل وكافة حسابات فتح و إٌداع و سحب من والمصارؾ  البنون جمٌع مع التعامل فى الحك لهما كذلن و

 و الشركة بؤسم ذلن كل و والرهن االلتراض فى الحك لهما و المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع  المصارؾ و

 تعٌٌن فى الحك لهما و العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما كذلن و لصالحها

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل

 و أشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال ولطاع العام المطاع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم -  92

 و البنون جمٌع مع صورالتعامل وكافة حسابات فتح و إٌداع و سحب من والمصارؾ  البنون جمٌع مع التعامل فى الحك لهما كذلن

 لصالحها و الشركة بؤسم ذلن كل و والرهن االلتراض فى الحك لهما و المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع  المصارؾ

 وعزل تعٌٌن فى الحك لهما و العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما كذلن و

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة وكالء و مستخدمى

 و أشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال ولطاع العام المطاع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر -  93

 و البنون جمٌع مع صورالتعامل وكافة حسابات فتح و إٌداع و سحب من والمصارؾ  البنون جمٌع مع التعامل فى الحك لهما كذلن

 لصالحها و الشركة بؤسم ذلن كل و والرهن االلتراض فى الحك لهما و المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع  المصارؾ

 وعزل تعٌٌن فى الحك لهما و العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما كذلن و

 14636   برلم    25215559:  تارٌخ ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة وكالء و مستخدمى

 دفع و لبض فى الحك لهما و لصالحها و الشركة بؤسم ذلن وكل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عثمان النجا ابو دمحم الفتاح عبد -  94

 تتعلك التى والصفمات المشارطات و العمود كافة إبرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة وتسدٌد  وبٌع تحوٌل و وتولٌع المبالػ

   برلم    25215559:  تارٌخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فى الحك ولهما باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

14636 

 دفع و لبض فى الحك لهما و لصالحها و الشركة بؤسم ذلن وكل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد دمحم -  95

 تتعلك التى والصفمات المشارطات و العمود كافة إبرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة وتسدٌد  وبٌع تحوٌل و وتولٌع المبالػ

   برلم    25215559:  تارٌخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فى الحك ولهما باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

14636 

 دفع و لبض فى الحك لهما و لصالحها و الشركة بؤسم ذلن وكل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  النجا ابو دمحم الفتاح عبد عمر -  96

 تتعلك التى والصفمات المشارطات و العمود كافة إبرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة وتسدٌد  وبٌع تحوٌل و وتولٌع المبالػ

   برلم    25215559:  تارٌخ ،. ماذكر بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فى الحك ولهما باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

14636 

 كل وتعهداتها الشركة معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  97

 وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك وللمجلس االدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض شخص

 .مجتمعٌن او منفردٌن الشركة عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن

 .بالبنن المودع الشركة مال راس عن واالفراج بالسحب التولٌع حك منفردا االدارة مجلس ولربٌس

 به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً الحك وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة وٌمثل

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ، المانون او الشركة عمد صراحة

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  98



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االعمال لاطع و العام المطاع و حكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك له و

 االفراج و حسابات ؼلك و فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و

 ممتلكاتها و الشركة اصول بٌع و الضمان خطابات و شهادات استصدار و الشٌكات على التولٌع و بالبنون المودع المال راس عن

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ، ضمن و الشركة باسم ذلن كل و المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة

 وكالء و مستخدمى عزل و تعٌٌن فى الحك له و اؼراضها  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  99

 التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك له و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة

 البنون اعمال فً الؽٌر توكٌل له ٌحك و باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و

. 

 مع الدخول و الٌها و االخرى الشركات من حصص و السندات و باالسهم ٌتعلك فٌما و التنازل لبول و البٌع و الشراء حك له و

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ، بٌع و شراء و منها التخارج و االخرى الشركات

 و المنموله و الثابته االصول و االراضى و العمارات  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  155

 او خدمٌة او سكنٌة سواء علٌها االنشاءات الامة و تطوٌرها و تجزبتها و االراضى تمسٌم و االراضى و العمارات و السٌارات

 من التخصٌص طلب و انواعها بكافة الوحدات و لصالحها و الشركة باسم للؽٌر و للنفس التنازل و البٌع و صناعٌة او تجارٌة

 و التجارٌة و الخدمٌة و السكنٌة الوحدات الامة و انواعها بجمٌع الخدمٌة و الزراعٌة و السكنٌة لالراضى المخصصة الجهات

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ، للؽٌر او للنفس تاجٌرها او الوحدات تلن بٌع و االرض هذه على الصناعٌة

 و  الخبرة شهادات توثٌك و لصالحها و الشركة باسم  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  151

 والمنمولة الثابتة لالصول وشراء بٌع حك و السكنٌة الوحدات و االراضى و العمارات فً للؽٌر و للنفس البٌع فً الؽٌر توكٌل

 الحك له و والمدٌمة الجدٌدة العمرانٌة والمناطك المدن داخل العمارى واالستثمار والتشٌٌد البناء باعمال والمٌام والمعدات والسٌارات

 الجهات جمٌع امام الشركة ضد او الشركه من المرفوعه المضابٌة الدعاوى فى واالبراء واالنكار وااللرار والتنازل التصالح فً

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ، المحامٌن السادة وتوكٌل الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة

 .ذلن فً  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عرفة    دمحم    حسن    سٌد -  152

 .مجتمعٌن اإلدارة لمجلس فٌكون التجارٌة الرهونات وعمد االلتراض حك ذلن من وٌستثنى

 6538   برلم    25215559:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل الحك وله 

 للشرٌن الرسمٌة الجهات امام والمسبولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطاوع عرفان لإى -  153

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا مطاوع عرفان لإى/  االستاذ المتضامن االول

 سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع

 6686   برلم    25215559:  تارٌخ ، وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارؾ

 وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك له وكذلن اؼراضها  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطاوع عرفان لإى -  154

 ودفع لبض حك وله ولصالحا الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والبٌع والرهن

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن الجزار مصطفى لاسم/  واالستاذ مطاوع عرفان لإى/ ولالستاذ باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 6686   برلم    25215559:  تارٌخ ، مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فى الحك ولهم وأجورهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطاوع عرفان لإى -  155

 6686   برلم    25215559:  تارٌخ ،.  إختصاصه حسب كال   ذكر

 خالد/  لالستاذ الممنوحة الصالحٌات جمٌع اتبدال  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  كامل صبرى موسى كامل اشرؾ -  156

 هى كما التولٌع الصالحٌات بالى تبمى ان على عرفة عبدالوهاب ابراهٌم محمود/  لالستاذ منه بدال ومنحها شلباٌة عبده رشاد سمٌر

 911   برلم    25215515:  تارٌخ ، تعدٌل اى دون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مجلس ربٌس -  مراد أمٌن دمحم أٌمن/ السٌد:   من كال تفوٌض  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مراد امٌن دمحم اٌمن -  157

 التولٌع فى(  منفردٌن أو مجتمعٌن)   المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ربٌس نابب - مراد أمٌن دمحم أٌمن شرٌؾ/  والسٌد  اإلدارة

 الشٌكات على والتولٌع الشركة باسم البنون لدى المبالػ كافة عن واالفراج وإٌداع وسحب الحسابات واؼالق فتح على البنون أمام

 وشهادات خطابات واصدار التجارٌة و المالٌة التصرفات من وؼٌرها األذنٌة والسندات والكمبٌاالت المستندات على والتولٌع

 14341   برلم    25215515:  تارٌخ ، والمشارطات والصفمات الشراء عمود كافة ابرام و الضمان

 فى الحك ولهما باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مراد امٌن دمحم اٌمن -  158

 او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن

 العامة الهٌبة مع والتعامل أنواعها بكافة الشركات عمود وتعدٌل الشركات تؤسٌس عمود على الشركة عن التولٌع حك ولهما ، باالجل

 التشٌد واتحاد االجتماعٌة والتامٌنات الضرابب ومصلحة التجارى والسجل المالٌة للرلابة العامة والهٌبة الحرة والمناطك لالستثمار

 14341   برلم    25215515:  تارٌخ ، المجتمعات وهٌبة التجارٌة الؽرفة و والبناء

 الشهر ومصلحة والمحلٌات المدن واجهزة الجدٌدة العمرانٌة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مراد امٌن دمحم اٌمن -  159

:  تارٌخ ،.  صالحٌاتهما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وكافة العمارى

 14341   برلم    25215515

 وهٌبة,  اكتوبر 6 مدٌنة جهاز مع التعامل فً الحك  مدٌر  مساهمة شركة  ATTA MOHAMED YASSIN ٌاسٌن دمحم عطا -  115

 صحً صرؾ - تلٌفونات - ؼاز - كهرباء- مٌاه) المرافك جمٌع مع التعامل وفً,  العشرٌة والمجمعة,  الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات

 واالوراق المستندات وتسلٌم واستالم  البناء تراخٌص كافة واستخراج,  والتوثٌك العماري الشهر مصلحة امام الشركة وتمثٌل( 

 النهابٌة البٌع عمود علً والتولٌع المستحمة الرسوم ودفع المختصة الجهة من واستالمها تسلٌمها و وتصمٌمها الرسومات وتعدٌل

 2432   برلم    25215515:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل فً الحك وله واالبتدابٌة

 الشركة ولمدٌر,  الشركة ولحساب باسم كله وذلن  مدٌر  مساهمة شركة  ATTA MOHAMED YASSIN ٌاسٌن دمحم عطا -  111

 - الوطن بٌت مشروع( 2) منطمة( 47) رلم المطعة علً ذكرها السالؾ الصالحٌات كافة استخدام فً الحك ٌاسٌن دمحم عطا/ 

 االطالع فً الحك وله للؽٌر او للنفس التنازل او البٌع فً الحك وله.  الجٌزة - اكتوبر 6 مدٌنة - التاسع الحً - السادسة المرحلة

.  البنون لدي الشركة حساب من نمدٌة الػمب اٌة وتحوٌل وصرؾ وسحب واٌداع الحسابات كشوؾ واستالم البنون فً الرصٌد علً

 2432   برلم    25215515:  تارٌخ ، والتولٌع بالشركة الخاصة البنكٌة الحسابات ؼلك اجراءات اتخاذ فً الحك وله

 بذلن المتعلمة والمستندات االلرارات جمٌع علً  مدٌر  مساهمة شركة  ATTA MOHAMED YASSIN ٌاسٌن دمحم عطا -  112

 2432   برلم    25215515:  تارٌخ ،.  الشركة ولحساب باسم كله وذلن

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب ٌاسٌن -  113

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب دمحم -  114

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد البالً عبد كرم اسامة -  115

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب ٌاسٌن -  116

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد دعب دمحم حمدى مجٌب دمحم -  117

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد البالً عبد كرم اسامة -  118

 ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب ٌاسٌن -  119

 أو الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو المانون

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن اشركة بؤسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل أما أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب دمحم -  125

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن أو

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن اشركة بؤسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل أما أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد البالً عبد رمك اسامة -  121

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن اشركة بؤسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل أما أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات

 الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب ٌاسٌن -  122

 والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما فمط مجتمعٌن المال رأس عن واألفراج

 كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض أو

 الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الحمٌد عبد دمحم حمدى مجٌب دمحم -  123

 والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما فمط مجتمعٌن المال رأس عن واألفراج

 كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض أو

 واألفراج الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد البالً عبد كرم اسامة -  124

 كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما فمط مجتمعٌن المال رأس عن

 بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 136   برلم    25215515:  تارٌخ ،.  ماذكر

 484   برلم    25215515:  تارٌخ ،(  استمالة)   فرع مدٌر  مساهمة شركة  حسن دمحم زكرٌا محمود -  125

 484   برلم    25215515:  تارٌخ ،(  استمالة)   ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  الذهبى ناظم هنادى -  126

 العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم/  للسٌد  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  العٌسوي السٌد العٌسوي العلٌم عبد دمحم -  127

 العٌسوي عبدالعلٌم أحمد/ والسٌد اإلدارة مجلس ربٌس نابب - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم دمحم/ السٌد و اإلدارة مجلس ربٌس -

 التعامل فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك  - االدارة مجلس عضو العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد/  والسٌد المنتدب العضو - السٌد

 بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ، واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل و اشكالهم

 راس عن االفراج وحك حسابات وفتح  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  العٌسوي السٌد العٌسوي العلٌم عبد دمحم -  128

 الحك ولهم والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار المال

 والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 وتحدٌد الشركة مستخدمً وعزل تعٌٌن فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ولمصلحتها الشركة باسم ذلن وكل  للشركة المملوكة

   برلم    25215511:  تارٌخ ، وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل المبالػ ودفع ولبض واجورهم مرتباتهم

13943 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  العٌسوي السٌد العٌسوي العلٌم عبد دمحم -  129

 كل فً الؽٌر تفوٌض او وتوكٌل العماري الشهر مصلحة امام التؤسٌس عمود على والتولٌع باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او

   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  135

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  131

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال صامع -  132

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  133

863 

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  134

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  135

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  136

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  137

   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  138

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  139

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  145

863 

   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  141

863 

 الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  142

 أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  سٌدوال  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة

 لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن

 كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور

 الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  143

 أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة

 لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن

 كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور

 الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  144

 أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة

 لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور

 الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  145

 أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة

 لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌرو الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن

 كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور

 امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  146

 عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة الجهات

 العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن أو مجتمعٌن

 و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  147

 عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة الجهات

 العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن أو مجتمعٌن

 و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  148

 عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة الجهات

 العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن أو مجتمعٌن

 و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  149

 عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن الرسمٌة الجهات

 العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك منفردٌن أو مجتمعٌن

 و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  155

 دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ

 وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن

 863   برلم

 فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  151

 دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ

 وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن

 863   برلم

 فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  152

 دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ

 وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن

 863   برلم

 فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  153

 دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن

 تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ

 وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن

 863   برلم

 الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  154

 و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى

 التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن وااللتراض

 863   برلم    25215511

 الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  155

 و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى

 التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن وااللتراض

 863   برلم    25215511

 الحك لهماو ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  156

 و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى

 التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن وااللتراض

 863   برلم    25215511

 الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجوهرى ابراهٌم عبدالعزٌز كمال عصام -  157

 و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى عزل و تعٌٌن فى

 التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة وحك والرهن وااللتراض

 863   برلم    25215511

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  158

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  تضامن شركة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  159

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  165

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدالممصود الؽفار عبد سعٌد اٌمن -  161

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25215511:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  163

8455 

 هذا فً منفردا   وله الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  164

 التنفٌذٌة البحة او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا   وللمدٌر. العامة للجمعٌة

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع العامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع لعام

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ، وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 وله الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  165

 البحة او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردا  

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا   وللمدٌر. العامة للجمعٌة التنفٌذٌة

 والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع العامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع لعام والمطاع

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ، وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على

 وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  166

 وابرام وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فً الحك له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج

 الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن نوعها ا اٌا ن المروض عمود

 المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل وولؾ تعٌٌن فً الحك وله ولصالحها

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 البنون مع التعامل صور وكافة الضمان  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  167

 الشراء عمود على التولٌع فً الحك له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج وحك والمصارؾ

 والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن نوعها ا اٌا ن المروض عمود وابرام وااللتراض

 حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل وولؾ تعٌٌن فً الحك وله ولصالحها الشركة باسم والمنموالت

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  168

 حك وله المضاٌا عن والتخالص والتنازل وااللرار الصلح حك وكذلن الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله ، باألجل او بالنمد

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  169

 والتخالص والتنازل وااللرار الصلح حك وكذلن الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله ، باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت

 8455   برلم    25215511:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله المضاٌا عن

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  175

   برلم    25215511:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  171

8453 

 هذا فً منفردا   وله الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  172

 التنفٌذٌة البحة او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا   وللمدٌر. العامة للجمعٌة

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع العامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع لعام

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ، وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 وله الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل ىلطف محمود -  173

 البحة او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردا  

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا   وللمدٌر. العامة للجمعٌة التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع العامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع لعام والمطاع

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ، وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على

 وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  174

 وابرام وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فً الحك له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج

 الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن نوعها ا اٌا ن المروض عمود

 المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل وولؾ تعٌٌن فً الحك وله ولصالحها

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 البنون مع التعامل صور وكافة الضمان  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  175

 الشراء عمود على التولٌع فً كالح له وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج وحك والمصارؾ

 والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن نوعها ا اٌا ن المروض عمود وابرام وااللتراض

 حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل وولؾ تعٌٌن فً الحك وله ولصالحها الشركة باسم والمنموالت

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  176

 حك وله المضاٌا عن والتخالص والتنازل وااللرار الصلح حك وكذلن الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله ، باألجل او بالنمد

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منصور لطفى محمود اسماعٌل لطفى محمود -  177

 والتخالص والتنازل وااللرار الصلح حك وكذلن الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله ، باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت

 8453   برلم    25215511:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله المضاٌا عن

 أو منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  جودة حسن على عادل -  178

 البحته أو الشركات لانون أو العمد هذا به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وعزل تعٌٌن وفى الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع فً الحك لهما وكذلن بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 15695   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشركة ووكالء مستخدمى

 أو منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ٌوسؾ العلٌم عبد احمد ولٌد -  179

 البحته أو الشركات لانون أو العمد هذا به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 وعزل تعٌٌن وفى الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع فً الحك لهما وكذلن بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 15695   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشركة ووكالء مستخدمى

 ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  جودة حسن على عادل -  185

 التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك

 . ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض حك فمط مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 15695   برلم    25215511:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

 ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ٌوسؾ العلٌم عبد احمد ولٌد -  181

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات فةكا وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما

 . ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع وحك والرهن االلتراض حك فمط مجتمعٌن وللمدٌرٌن

 15695   برلم    25215511:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

 البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  جودة حسن على عادل -  182

   برلم    25215511:  تارٌخ ،.  ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ

15695 

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ٌوسؾ العلٌم عبد احمد ولٌد -  183

    25215511:  تارٌخ ،.  ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون

 15695   برلم

 - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم/  للسٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد محمود -  184

 العٌسوي عبدالعلٌم أحمد/ والسٌد اإلدارة مجلس ربٌس نابب - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم دمحم/ السٌد و اإلدارة مجلس ربٌس

 التعامل فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك  - االدارة مجلس عضو العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد/  والسٌد المنتدب العضو - السٌد

 بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع كومٌةح والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ، واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل و اشكالهم

 راس عن االفراج وحك حسابات وفتح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد محمود -  185

 الحك ولهم والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار المال

 والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 وتحدٌد الشركة مستخدمً وعزل تعٌٌن فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ولمصلحتها الشركة باسم ذلن وكل  للشركة المملوكة

   برلم    25215511:  تارٌخ ، وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل المبالػ ودفع ولبض واجورهم مرتباتهم

13943 

 التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد محمود -  186

 كل فً الؽٌر تفوٌض او وتوكٌل العماري الشهر مصلحة امام التؤسٌس عمود على والتولٌع باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او

 مجلس ربٌس - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم/  للسٌد  منتدب عضو  مساهمة شركة  السٌد ٌسويالع العلٌم عبد احمد -  187

 العضو - السٌد العٌسوي عبدالعلٌم أحمد/ والسٌد اإلدارة مجلس ربٌس نابب - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم دمحم/ السٌد و اإلدارة

 الشركة باسم التعامل فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك  - االدارة مجلس عضو العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد/  والسٌد المنتدب

 و اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ، واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 واستصدار المال راس عن االفراج وحك حسابات وفتح  منتدب عضو  مساهمة شركة  السٌد العٌسوي العلٌم عبد احمد -  188

 أو مجتمعٌن الحك ولهم والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات

  للشركة المملوكة والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فً منفردٌن

 واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة مستخدمً وعزل تعٌٌن فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ولمصلحتها الشركة باسم ذلن وكل

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ، وابرام التجارٌةو االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل المبالػ ودفع ولبض

 بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  منتدب عضو  مساهمة شركة  السٌد العٌسوي العلٌم عبد احمد -  189

 ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او وتوكٌل العماري الشهر مصلحة امام التؤسٌس عمود على والتولٌع باألجل او بالنمد الشركة

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ،. 

 ربٌس - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم/  للسٌد  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد -  195

 - السٌد العٌسوي عبدالعلٌم أحمد/ والسٌد اإلدارة مجلس ربٌس نابب - العٌسوي السٌد العٌسوي عبدالعلٌم دمحم/ السٌد و اإلدارة مجلس

 باسم التعامل فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك  - االدارة مجلس عضو العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد/  والسٌد المنتدب العضو

 اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ، واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال راس عن االفراج وحك حسابات وفتح  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد -  191

 الحك ولهم والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع فً منفردٌن أو مجتمعٌن

 وتحدٌد الشركة مستخدمً وعزل تعٌٌن فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ولمصلحتها الشركة باسم ذلن وكل  للشركة المملوكة

   برلم    25215511:  تارٌخ ، وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل المبالػ ودفع ولبض واجورهم مرتباتهم

13943 

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  العٌسوى السٌد العٌسوى العلٌم عبد -  192

 او كل فً الؽٌر تفوٌض او وتوكٌل العماري الشهر مصلحة امام التؤسٌس عمود على والتولٌع باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت

 13943   برلم    25215511:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  193

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  194

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  195

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  196

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،(  خروج)   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  197

 الرسمٌة الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  198

 منفردٌن أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن

 و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك

 التعامل صور كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع

 الرسمٌة الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  199

 منفردٌن أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن

 و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك

 التعامل صور كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع

 الرسمٌة الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  255

 منفردٌن أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن

 و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك

 التعامل صور كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع

 الرسمٌة الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  251

 فردٌنمن أو مجتمعٌن عبدالممصود عبدالؽفار سعٌد اٌمن/  والسٌد  الممصود عبد الؽفار عبد سعٌد عماد/  السٌد المتضامنٌن للشرٌكٌن

 و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك

 التعامل صور كافة و حسابات فتح و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، الشٌكات على التولٌع و المصارؾ و البنون جمٌع مع

 عزل و تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  252

 تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى

 الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و

 وحك والرهن وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عزل و تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  253

 تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى

 الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و

 وحك والرهن وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة

 عزل و تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  254

 تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى

 الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و

 وحك والرهن وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة

 عزل و تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن كل و  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  255

 تولٌع و المبالػ دفع و لبض حك لهما و لصالحها و الشركة باسم ذلن كل و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمى

 الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و

 وحك والرهن وااللتراض العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول الرهن و البٌع و الشراء عمود على التولٌع وحك باالجل او بالنمد

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك لهما و(  شركات ، افراد)  الؽٌر كفالة

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  256

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  257

 863   برلم    25215511:  تارٌخ ،( خروج)   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  زكرٌا  دمحم  احمد  دمحم -  258

 : األتً  مجتمعٌن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد فهمى العزٌز عبد هشام دمحم -  259

  

:  تارٌخ ،.   بعالٌه إلٌها المشار الثالثة بالبنود الشركة عمل لتسٌر الزمة صالحٌات من ذكره ؼفل فٌما والموافمات الصالحٌات كافة

 4812   برلم    25215517

 كافة ابرام  حك له  االدارة مجلس لربٌس  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  طور ابو احمد احمد المادر عبد خٌرى -  215

 أو الشركات  عمود على والتولٌع.  الشركة باسم وااللتراض والرهن والشراء كالبٌع الشركة باسم المانونٌة والتعالدات التصرفات

 الشركات فً الشركة دخول و واالنشاء والمشاركة واالندماج والتعدٌل انواعها بكافة لصالحها و الشركة باسم شركات فى الدخول

 والسجل التجارٌة والؽرفة العمارى والشهر المالٌة للرلابة العامة والهٌبة الحره والمناطك الستثمار العامة الهٌبة امام وذلن الجدٌدة

 9975   برلم    25215517:  تارٌخ ، الحكومٌة الجهات وكافة المبٌعات على الضرابب ومصلحة التجارى

 . حكومٌة والؽٌر  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  طور ابو احمد احمد المادر عبد خٌرى -  211

 بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم والتعامل**

 واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم

 ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة باسم والرهن لتراضاال وحك الضمان وشهادات خطابات

 تارٌخ ، واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم

 9975   برلم    25215517: 

 وكذلن الشركة باسم والمنموالت والسٌارات  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  طور ابو احمد احمد المادر عبد خٌرى -  212

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد مستخدمً وعزل  تعٌٌن فى الحك

 . والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة

 9975   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل فى حك وله**



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عبدالعزٌز هشام دمحم/  السٌد من لكال:اوال  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد فهمى العزٌز عبد هشام دمحم -  213

 "   اإلدارة مجلس عضو" دمحم عبدالؽفار خالد خلود/  والسٌدة"  اإلدارة مجلس ربٌس"   فهمً

 : األتً  منفردٌن أو مجتمعٌن   

  

 التً المضاٌا ٌخص فٌما(  محاسبٌن أو لانونٌٌن) المفوضٌن أو الوكالء أو المدٌرٌن وتعٌٌن وتعهداتها الشركة عمود علً التولٌع

 فً منفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ، وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة وكالء و مستخدمً عزل كذا و علٌها أو الشركة من ترفع

 . الضمان خطابات باستخراج ٌتعلك فٌما البنون مع التعامل

  

 4812   برلم    25215517:  تارٌخ ،: ثانٌا"

"   فهمً عبدالعزٌز هشام دمحم/  السٌد من لكال  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد فهمى العزٌز عبد هشام دمحم -  214

 "   اإلدارة مجلس عضو" دمحم عبدالؽفار خالد خلود/  والسٌدة"  اإلدارة جلسم ربٌس

 : األتً  فمط مجتمعٌن 

  

 الشركة باسم الشٌكات اصدار و المستندٌة االعتمادات وفتح المال رأس عن واإلفراج واإلٌداع السحب فً البنون مع التعامل

 من والسحب الشٌكات علً والتولٌع الشركة حسابات وؼلك فتح و الشركة حسابات من الصرؾ كذا و مباشرة البنون من وتحصٌلها

 4812   برلم    25215517:  تارٌخ ، االذنٌة السندات كافة تسدٌد و وبٌع االبتمانٌة التسهٌالت وعمل والرهن وااللتراض البنون

 وتحمٌما الشركة ولصالح باسم التجارٌة و  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد فهمى العزٌز عبد هشام دمحم -  215

 التولٌع حك لهما كما ، التجارٌة الشركة الؼراض تحمٌما الؽٌر أو البنون لصالح الشركة ممتلكات من اي رهن كذلن ، ألؼراضها

  ، البند بذلن ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض لهما وٌجوز الشركة بإسم النهابٌة العمود وتسجٌل العماري الشهر أمام مجتمعٌن

 . الشركة أصول ببٌع العامة الجمعٌة وتختص

  

 ٌاسر/  والسٌد"  دمحم عبدالؽفار خالد خلود/  والسٌدة"  اإلدارة مجلس ربٌس"   فهمً عبدالعزٌز هشام دمحم/  السٌد من لكال: ثالثا

 4812   برلم    25215517:  تارٌخ ، السالم عبد ابراهٌم

 او مجتمعٌن"   اإلدارة مجلس عضو" فرؼل  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد فهمى العزٌز عبد هشام دمحم -  216

 : االتى منفردٌن

 الشركة بإسم والتعامل الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة أمام الشركة عن التولٌع حك ولهم ، العمالء عمود علً التولٌع حك 

 توكٌل أو تفوٌض فً الحك ولهم ، الشركة أؼراض لخدمة الالزمة التراخٌص بإصدار الخاصة الجهات وكافة والجمارن المرور مع

 . البند بذلن ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

  

 مجلس عضو" دمحم عبدالؽفار خالد خلود/  والسٌدة"  اإلدارة مجلس ربٌس"   فهمً عبدالعزٌز هشام دمحم/  السٌد من لكال:  رابعا

 4812   برلم    25215517:  تارٌخ ،" اإلدارة

 كافة ابرام  حك له  االدارة مجلس لربٌس  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ؼنٌم دمحم  اسماعٌل احمد  اسماعٌل -  217

 .  الشركة باسم وااللتراض والرهن والشراء كالبٌع الشركة باسم المانونٌة والتعالدات التصرفات

 الهٌبة امام وذلن الجدٌدة الشركات فً الشركة دخول و والمشاركة واالندماج والتعدٌل انواعها التؤسٌسبكافة عمود على والتولٌع**

 ومصلحة التجارى والسجل التجارٌة والؽرفة العمارى والشهر المالٌة للرلابة العامة والهٌبة الحره والمناطك الستثمار العامة

 . حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات وكافة المبٌعات على الضرابب

 5855   برلم    25215517:  تارٌخ ، وضمن الشركة باسم والتعامل**



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمطاع الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ؼنٌم دمحم  اسماعٌل احمد  اسماعٌل -  218

 على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 وكافة ولمصلحتها الشركة باسم والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 ولألص والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 5855   برلم    25215517:  تارٌخ ، الحك وكذلن الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة

 مرتباتهم وتحدٌد مستخدمً وعزل  تعٌٌن فى  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ؼنٌم دمحم  اسماعٌل احمد  اسماعٌل -  219

 . والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض ولهحك واجورهم

 5855   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل فى حك وله**

 و الشركة معامالت علً التولٌع حك اإلدارة ولمجلس  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل دمحم -  225

 عدة ٌعٌن إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل تعهداتها

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل دمحم -  221

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو بالنمد

 وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال ولطاع

 المصرفٌة التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار واالبتمانٌة

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل دمحم -  222

 تفوٌض أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت والسٌارات

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول وااللتراض والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 .  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 تفوٌض أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و واإللرار  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل دمحم -  223

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 3766   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  المنتدب  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ورد ابراهٌم عوض رضا -  224

 تعهداتها و الشركة معامالت علً التولٌع حك اإلدارة ولمجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  علٌوى مهلل كمال اسماعٌل -  225

 أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  منتدب عضو  مساهمة شركة  علٌوى مهلل كمال اسماعٌل -  226

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو

 علً والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واستصدار واالبتمانٌة المصرفٌة التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  منتدب عضو  مساهمة شركة  علٌوى مهلل كمال اسماعٌل -  227

 تفوٌض أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت والسٌارات

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول وااللتراض والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 .  ذكر ما بعض أو كل فً لؽٌرا تفوٌض أو توكٌل حك ولهم

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و واإللرار  منتدب عضو  مساهمة شركة  علٌوى مهلل كمال اسماعٌل -  228

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً

 3766   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على العال ابو دمحم على -  229

   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن السٌد الفتاح عبد فتحً دمحم حورٌه -  235

3766 

 تفوٌض أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و واإللرار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً حسن اسماعٌل صفٌة -  231

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و واإللرار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عالم  عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  232

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 و الشركة معامالت علً التولٌع حك اإلدارة ولمجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شكري علً جاد حسنً ساره -  233

 عدة ٌعٌن إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل تعهداتها

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 و الشركة معامالت علً التولٌع حك اإلدارة لسولمج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً حسن اسماعٌل صفٌة -  234

 عدة ٌعٌن إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل تعهداتها

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 و الشركة معامالت علً التولٌع حك اإلدارة ولمجلس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عالم  عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  235

 عدة ٌعٌن إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل تعهداتها

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة السندات كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شكري علً جاد حسنً ساره -  236

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو بالنمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال ولطاع

 المصرفٌة التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار واالبتمانٌة

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً حسن اسماعٌل صفٌة -  237

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو بالنمد

 وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال ولطاع

 المصرفٌة التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار واالبتمانٌة

 بمعامالت تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عالم  عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  238

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو بالنمد الشركة

 من والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال ولطاع العام والمطاع

 التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع وإٌداع سحب

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار واالبتمانٌة المصرفٌة

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شكري علً جاد حسنً ساره -  239

 تفوٌض أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت ٌاراتوالس

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول وااللتراض والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 .  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علً حسن اسماعٌل صفٌة -  245

 تفوٌض أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت والسٌارات

 واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول وااللتراض والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 .  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عالم  عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز -  241

 أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت والسٌارات واألراضً

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول اللتراضوا والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 .  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم واألراضً

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 تفوٌض أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و واإللرار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شكري علً جاد حسنً ساره -  242

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 شكر على دمحم فوزى/  السٌد وتحوٌل الشركة من خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسؾ مسلم اللطٌؾ عبد اسامه -  243

 15352   برلم    25215517:  تارٌخ ، موصى شرٌن الى

 شكر على دمحم فوزى/  السٌد وتحوٌل الشركة من خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌوسؾ مسلم اللطٌؾ عبد اسامه -  244

 15352   برلم    25215517:  تارٌخ ، موصى شرٌن الى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شكر على دمحم فوزى/  السٌد وتحوٌل الشركة من خروج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسؾ مسلم اللطٌؾ عبد اسامه -  245

 15352   برلم    25215517:  تارٌخ ، موصى شرٌن الى

 شكر على دمحم فوزى/  السٌد وتحوٌل الشركة من خروج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌوسؾ مسلم اللطٌؾ عبد اسامه -  246

 15352   برلم    25215517:  تارٌخ ، موصى شرٌن الى

 معامالت علً التولٌع حك اإلدارة ولمجلس  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل مصطفى -  247

 إن فً الحك اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس من التعهدات و المعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة

 . مجتمعٌن أو منفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وإن مفوضٌن وكالء أو مدٌرٌن عدة ٌعٌن

 المبالػ ودفع لبض وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء وموظفً مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك المنتدب لعضو -

:  تارٌخ ، العمود كافة إبرام ولهم والتجارٌة االذٌنة سنداتال كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع وأجورهم مرتباتهم وتحوٌل وتولٌع

 15131   برلم    25215517

 تتعلك التً والصفمات المتشاطرات و  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل مصطفى -  248

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك له و ، باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 والمصارؾ البنون وأمام مع والتعامل التولٌع حك له وكذلن أشكالهم بكافة الخاص المطاع و اإلعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 التسهٌالت عمود علً والتولٌع بالبنن المودع المال رأس عن اإلفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع وإٌداع سحب من

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ، عمود علً التولٌع وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار واالبتمانٌة المصرفٌة

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول الشراء  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل مصطفى -  249

 أو توكٌل حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل المختلفة المرور إدارات أمام الشركة وتمثٌل. والمنموالت والسٌارات واألراضً

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول وااللتراض والرهن البٌع عمود علً التولٌع حك وله,  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 .  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم واألراضً

 ، الصلح  حك وله الدولٌة و التجارٌة التحكٌم ومراكز أنواعه بكافة المضاء أمام الشركة تمثٌل حك منفردا اإلدارة مجلس وربٌس -

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ

 أو توكٌل حك وله واإلبراء اإلنكار و رارواإلل  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دمحم كامل مصطفى كامل مصطفى -  255

 15131   برلم    25215517:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 فً مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  السالم عبد منصور دمحم منصور -  251

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة العمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

 والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك مجتمعٌن للمدٌرٌن العامة للجمعٌة

 علً والتولٌع واٌداع سحب من والمصارٌؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذللن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 11728   برلم    25215518:  تارٌخ ، خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشبكات

 البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  السالم عبد منصور دمحم منصور -  252

 الشراء عمود علً التولٌع فً الحك له وكذلن اؼراضها الشركةوضمن باسم ذللن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارٌؾ

 الحك وله ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها الشركة الصول والبٌع والرهن وااللتراض

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل التعٌن فً

 11728   برلم    25215518:  تارٌخ ، والصفمات والمشارطات العمود كافة والرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة

 حك وله باالجل او بالنمعد الشركة بمعامالت تتعلك لتًا  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  السالم عبد منصور دمحم منصور -  253

 11728   برلم    25215518:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او التوكٌل

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  254

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  255

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من

 عن االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  دودةمح مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  256

 المال رأس

 الشركة الصول والبٌع الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن ولصالحها الشركة بؤسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك 

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 عن االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  257

 المال رأس

 الشركة الصول والبٌع الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن ولصالحها الشركة بؤسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك 

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  258

 المال رأس عن

 الشركة الصول والبٌع الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن ولصالحها الشركة بؤسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك 

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  259

 المال رأس عن

 الشركة الصول والبٌع الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهما وكذلن ولصالحها الشركة بؤسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك 

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما اوباالجل بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  265

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما

 بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما اوباالجل بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  261

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما اوباالجل بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  262

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهما اوباالجل بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنً عبد دمحم السٌد ممدوح -  263

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض

 الشركة بؤسم ذلن وكل والمنموالت والسٌارات واالراضً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  264

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله ولصالحها

 الشركة بؤسم ذلن وكل والمنموالت والسٌارات واالراضً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  265

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله ولصالحها

 لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  266

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو منفردٌن

 جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و.  المانون

 حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة الجهات

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع مجتمعا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان

 لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  267

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو منفردٌن

 عجمٌ امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و.  المانون

 حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة الجهات

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع مجتمعا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان

 منفردٌن لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  268

.  المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو

 الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و

 عبد رمضان حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع مجتمعا    -.  المناوى العزٌز

 منفردٌن لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  269

.  المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو

 الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و

 عبد رمضان حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع مجتمعا    -.  المناوى العزٌز

 لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ -  275

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو منفردٌن

 جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و.  المانون

 حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة الجهات

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع ا  مجتمع  -.  المناوى العزٌز عبد رمضان

 لهم و الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ -  271

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعٌن أو منفردٌن

 جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحك  - منفردا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن/  للسٌد و.  المانون

 حسٌن/  السٌد من ولكال  .  اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة الجهات

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،/  السٌد  -: مع مجتمعا    -.  المناوى العزٌز عبد رمضان

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  272

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  273

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى هٌمابرا عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  274

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  275

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ -  276

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كوثر/  السٌدة أو  -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ -  277

 على كوثر/  السٌدة  مع -.   الشلبى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ/  السٌد  -: مجتمعان من لكال   وكذا.  سرحان عوض جمعه على

 جمٌع مع التعامل اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء و الشركة مستخدمى عزل و تعٌٌن  فى الحك  ؛  سرحان عوض جمعه

 و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ، المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل صور كافة

 كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  278

 ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات

 و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة بؤسم

 بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون ذكر ما

 كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  المناوى العزٌز عبد رمضان حسٌن -  279

 ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة سنداتال

 و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة بؤسم

 بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون ذكر ما

 السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  285

 بؤسم ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 ممتلكاتها و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون

 السندات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرحان عوض جمعة كوثرعلى -  281

 بؤسم ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة

 ممتلكاتها و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة

 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون

 كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى ابراهٌم عاطؾ دمحم شرٌؾ -  282

 ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات

 و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة بؤسم

 بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون ذكر ما

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتهما فى الشركة مدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مملد سعد دمحم تهامى تهامى احمد -  283

 او المانون او الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  منفردٌن او

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل  حك منفردٌن او مجتمعٌن للجمعٌةوللمدٌرٌن التنفٌذٌة البحته

 من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، واستصدارخطابات حسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 او مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتهما فى الشركة مدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محمــود علـى سعد احمد -  284

 او المانون او الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  ٌنمنفرد

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل  حك منفردٌن او مجتمعٌن للجمعٌةوللمدٌرٌن التنفٌذٌة البحته

 من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، واستصدارخطابات حسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتهما فى الشركة مدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محسن بٌومً احمد محسن احمد -  285

 او المانون او الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى  منفردٌن او

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل  حك منفردٌن او مجتمعٌن للجمعٌةوللمدٌرٌن التنفٌذٌة البحته

 من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، واستصدارخطابات حسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب

 البنون مع  التعامل صور وكافة الضمان شهادات و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مملد سعد دمحم تهامى تهامى احمد -  286

 ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله اؼراضها وضمن  الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارؾ

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة

 حك وله الشركات تاسٌس عمود على التولٌع  وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة

 ماذكر بعض او كل فى الؽٌر اوتفوٌض توكٌل

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن لهم وكذلن

 والمصارؾ البنون مع  التعامل صور وكافة الضمان شهادات و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محمــود علـى سعد احمد -  287

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله اؼراضها وضمن  الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 حك وله الشركات تاسٌس عمود على التولٌع  وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 ماذكر بعض او كل فى الؽٌر اوتفوٌض توكٌل

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن لهم وكذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البنون مع  التعامل صور وكافة الضمان شهادات و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محسن بٌومً احمد محسن احمد -  288

 ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله اؼراضها وضمن  الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارؾ

 وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة

 حك وله الشركات تاسٌس عمود على التولٌع  وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة

 ماذكر بعض او كل فى الؽٌر اوتفوٌض ٌلتوك

 8765   برلم    25215519:  تارٌخ ، فمط مجتمعٌن لهم وكذلن

 والرهن االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مملد سعد دمحم تهامى تهامى احمد -  289

    25215519:  تارٌخ ، ولصالحها الشركة باسم  والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكتها الشركة الصول والبٌع

 8765   برلم

 والبٌع والرهن االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محمــود علـى سعد احمد -  295

   برلم    25215519:  تارٌخ ، ولصالحها الشركة باسم  والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكتها الشركة الصول

8765 

 والرهن االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  محسن بٌومً احمد محسن احمد -  291

    25215519:  تارٌخ ، ولصالحها الشركة باسم  والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكتها الشركة الصول والبٌع

 8765   برلم

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  292

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  293

/   لومً رلم - مصطفً عطاهلل أسامة محمود/  المدٌرالسٌد ٌمثل  مدٌر  محدودة لٌةمسبو ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  294

" ٌومٌا  " جنٌه الؾ عشرون حتى الشٌكات على التولٌع واٌداع السحب حك وله الؽٌر مع عاللتها فى الشركه 28759222155237

 البحته أو المانون أو الشركه عمد صراحه به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه إلداره السلطات أوسع الصدد هذا فى وله

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك للمدٌر و العامه للجمعٌه التنفٌذٌه

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 لومً رلم - مصطفً عطاهلل أسامة محمود/  المدٌرالسٌد ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  295

 جنٌه الؾ عشرون حتى الشٌكات على التولٌع واٌداع السحب حك وله الؽٌر مع عاللتها فى الشركه 28759222155237/  

 أو المانون أو الشركه عمد صراحه به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه إلداره السلطات أوسع الصدد هذا فى وله" ٌومٌا  "

 وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك للمدٌر و العامه للجمعٌه التنفٌذٌه البحته

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله أشكالهم  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  296

 . ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 وشركة المدنى كالدفاع الحكومٌه الجهات امام 25759552151151/  لومً رلم - مجرش بٌومً احمد سمٌر/  السٌد المدٌر ٌمثل

 . واإلنتاج التشؽٌل عن كاملة مسبولٌه ومسبول العاملٌن وامام االجتماعٌه والتامٌنات الصناعٌه التنمٌه وهٌبة والمٌاه الكهرباء

:  تارٌخ ، على التولٌع حك 29555262152174/  لومً رلم - المدٌرٌن ؼٌر من مفوض - ٌس علً دمحم خالد/ وللسٌد

 7157   برلم    25215519

 الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله أشكالهم  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  297

 . ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 وشركة المدنى كالدفاع الحكومٌه الجهات امام 25759552151151/  لومً رلم - مجرش بٌومً احمد سمٌر/  السٌد المدٌر ٌمثل

 . واإلنتاج التشؽٌل عن كاملة مسبولٌه ومسبول العاملٌن وامام االجتماعٌه والتامٌنات الصناعٌه التنمٌه وهٌبة والمٌاه الكهرباء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، على التولٌع حك 29555262152174/  لومً رلم - المدٌرٌن ؼٌر من مفوض - ٌس علً دمحم خالد/ وللسٌد

 7157   برلم    25215519

 الجهات أمام الشركة وتمثٌل الشركة بموظفً الخاصة العمل عمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  298

 والتعامل الشرطة وألسام العمل ومكاتب العماري للشهر الموجه البٌانات شهادات راجواستخ المرور إدارات مثل واإلدارٌة الحكومٌة

 . أنواعها بكافة الحكومٌة والمصالح والجمارن والمٌاه الكهرباء وإدارات االجتماعٌة للتؤمٌنات المومٌة الهٌبة مع

 مؤمورٌات أمام الشركة تمثٌل حك 27651551455519/  لومً رلم - المدٌرٌن ؼٌر من مفوض - دمحم محمود احمد وابل/ وللسٌد

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، والمالٌة المحاسبٌة المستندات كافة على والتولٌع الضرابب

 أمام الشركة وتمثٌل الشركة بموظفً الخاصة العمل عمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  299

 الشرطة وألسام العمل ومكاتب العماري للشهر الموجه البٌانات شهادات واستخراج المرور إدارات مثل واإلدارٌة الحكومٌة الجهات

 . أنواعها بكافة الحكومٌة والمصالح والجمارن والمٌاه الكهرباء وإدارات االجتماعٌة للتؤمٌنات المومٌة الهٌبة مع والتعامل

 مؤمورٌات أمام الشركة تمثٌل حك 27651551455519/  لومً رلم - المدٌرٌن ؼٌر من مفوض - دمحم محمود احمد وابل/ وللسٌد

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، والمالٌة المحاسبٌة المستندات كافة على والتولٌع الضرابب

 وتمدٌم المستندٌة الدورة ضمن والداخلة بالشركة الخاصة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مجرش بٌومً احمد سمٌر -  355

 . وؼٌرها المحاسبٌة التسوٌات وعمل أنواعها بكافة الضرٌبٌة اإللرارات

 حك منفردا 27555358855555/  لومً رلم -"  شرٌن" كابٌتال هوراٌزون  ممثل - عبدالحً عبدالعال عادل عمر/وللسٌد

 واستصدار المال رأس عن الفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع اٌداع و سحب من والمصارؾ البنون مع التعامل

 وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك وكذلن والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، العمارٌة

 وتمدٌم المستندٌة الدورة ضمن والداخلة بالشركة الخاصة  دٌرم  محدودة مسبولٌة ذات  مصطفً عطاهللا أسامة محمود -  351

 . وؼٌرها المحاسبٌة التسوٌات وعمل أنواعها بكافة الضرٌبٌة اإللرارات

 حك منفردا 27555358855555/  لومً رلم -"  شرٌن" كابٌتال هوراٌزون  ممثل - عبدالحً عبدالعال عادل عمر/وللسٌد

 واستصدار المال رأس عن الفراج وحك حسابات وفتح الشٌكات علً التولٌع اٌداع و سحب من والمصارؾ البنون مع التعامل

 وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك وكذلن والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات

 7157   برلم    25215519:  تارٌخ ، العمارٌة

    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  منتدب وعضو ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  حسنٌن جمعه حسنٌن دمحم -  352

 7828   برلم

    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  منتدب وعضو ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  حسنٌن جمعه حسنٌن دمحم -  353

 7828   برلم

    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  منتدب وعضو ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  حسنٌن جمعه حسنٌن دمحم -  354

 7828   برلم

 االدارة مجلس ربٌس ٌختص -1  منتدب وعضو ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  عبدالرحمن سٌد سٌد والٌد اسالم -  355

 البنون لدى الشركة حسابات على واالٌداع السحب فى منفردا

 شراء وعمود الشركة رهن عمود على والتولٌع الموظفٌن وفصل تعٌٌن عمود على التولٌع منفردا االدارة مجلس لربٌس ٌحك -2

 .البنون لدى للشركة حسابات وإنشاء الشركة وتكوٌن الشركة باسم لروض وعمود ودمجها اخرى شركات او االسهم

 .وترخٌصها الشركو بؤسم السٌارات وشراء بٌع عمود على التولٌع -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ومختوما االدارة مجلس ربٌس بتولٌع مذٌل تفوٌضا ذكر ما بعض او كل فى كتابٌا الؽٌر تفوٌض االدارة مجلس لربٌس ٌحك -4

 15154   برلم    25215519:  تارٌخ ،. الشركة بخاتم

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  356

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الؽنى عبد دمحم السٌد هشام -  357

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 1696   برلم    25215519:  تارٌخ ، التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من

 كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الشبلى راهٌماب عاطؾ دمحم شرٌؾ -  358

 ذلن كل  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات

 و الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة بؤسم

 بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك لهم و.  لصالحها و الشركة بؤسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها

 14225   برلم    25215519:  تارٌخ ،.    مجتمعٌن المدٌرٌن  من أى من ثنابى  بتولٌع ذلن وٌكون ذكر ما

 أشرؾ/ للسٌد التولٌع صالحٌات إضافة  منتدب وعضو ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  طوسون دمحم احمد الدٌن عالء -  359

 فروع وافتتاح فٌها والمساهمة األساسً النظام تعدٌل وعمود الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك صبري،ومنحه موسى كامل

 بعض أو كل فً الؽٌر وتوكٌل تفوٌض حك وله العماري، الشهر مصلحة أمام والتعامل العربٌة مصر جمهورٌة وخارج داخل جدٌدة

 5587   برلم    25215519:  تارٌخ ،. ذكر ما

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبٌدى برهام حلمى احمد رحاب -  315

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبٌدى برهام حلمى احمد رحاب -  311

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبٌدى برهام حلمى احمد رحاب -  312

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعٌدى حسنٌن جمعه حسنٌن -  313

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعٌدى حسنٌن جمعه حسنٌن -  314

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصعٌدى حسنٌن جمعه حسنٌن -  315

7828 

 الشركة تمثٌل حك الشركة ادارة مجلس العضاء - 1  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الجعٌصى عبدالهادى معتزدمحم -  316

 به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردٌن أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فى

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة والبحته المانون او االساسى ونظامها الشركة عمد صراحة

  فى وذلن عنها نٌابة والتولٌع الشركة باسم البنون مع التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن االدارة مجلس العضاء - 2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، وطلب واالٌداع الشركة بؤسم الشٌكات دفاتر  واستخراج الحسابات وؼلك فتح( الحصر ولٌس المثال سبٌل على)

 2985   برلم    25215519

 فتح وطلب علٌها والمصادلة والتولٌع الحسابات كشوؾ  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الجعٌصى عبدالهادى معتزدمحم -  317

 لدى الشركة حسابات من والتحوٌل والصرؾ الشركة بؤسم الشٌكات تولٌع بخصوص أما.  الضمان وخطابات المستندٌة االعتمادات

 . االلل على االدارة مجلس أعضاء من عضوٌن أى بؤجماع لٌكون االبٌمانٌة التسهٌالت على الحصول وطلبات البنون

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم البنون مع التعامل فى الحك منفردٌن او مجتمعٌن االدارة مجلس العضاء- 3

 2985   برلم    25215519:  تارٌخ ، باسم ذلن وكل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة

 أو مجتمعٌن لهم وكذلن اؼراضها وضمن الشركة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الجعٌصى عبدالهادى معتزدمحم -  318

 حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم الشراء عمود على التولٌع حك منفردٌن

 .  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام

 . وممتلكاتها الشركة أصول وشراء بٌع عمود ابرام فى الشركة تمثٌل فى الحك منفردٌن أو مجتمعٌن االداره مجلس العضاء - 4

 2985   برلم    25215519:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك االدارة مجلس العضاء - 5

 التولٌع منفردا اإلدارة مجلس ربٌس للسٌد ٌحك -  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  االخضر السٌد دمحم احمد شرٌؾ -  319

 والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة أمام( ألصى حد بدون) اؼراضها وضمن الشركة باسم والتعامل عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل

 وؼٌر الحكومٌة الجهات وامام الشركة ومعامالت والصفمات والمشارطات العمود كافة على والتولٌع العماري والشهر حكومٌة

 .ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك وكذلن الشركة بؤنشطة متعلمة مسابل وأي الحكومٌة

 :ٌلً لما وفما البنكٌة المعامالت على الشركة عن نٌابة التولٌع صالحٌات وتكون -

 11984   برلم    25215519:  تارٌخ ، المجموعة -

 (أ)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  االخضر السٌد دمحم احمد شرٌؾ -  325

  األخضر السٌد دمحم أحمد شرٌؾ/  السٌد -1 -

  حجازي عباس احمد شرٌؾ طارق/  السٌد -2 -

  عمران هللا فتح عمرو/  السٌد -3 -

 (:ب) المجموعة -

 .المنتدب العضو -

 ( ج) المجموعة -

  عبدالعال أحمد مجدي ٌحًٌ/  السٌد -

 وتمثٌلها اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل( ألصً حد بدون) مجتمعٌن( أ) المجموعة أعضاء من اثنٌن ألي ٌحك -

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات وامام الشركة ومعامالت البنكٌة والعملٌات والصفمات والمشارطات العمود كافة على والتولٌع

 11984   برلم    25215519:  تارٌخ ، بؤنشطة متعملة مسابل وأي

 بعض فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك وكذلن الشركة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  االخضر السٌد دمحم احمد شرٌؾ -  321

 .ذكر ما كل او

 ألؾ خمسمابة) جم 5550555 الصى بحد( ب)المجموعة أعضاء من أي مع مجتمعا( أ) المجموعة أعضاء من ألي ٌحك -

 والمشارطات العمود كافة على والتولٌع وتمثٌلها اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل الواحدة للمعاملة( ؼٌر ال مصري جنٌة

 .الشركة بؤنشطة متعملة مسابل وأي الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وامام الشركة ومعامالت البنكٌة والعملٌات والصفمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25215519:  تارٌخ ، المجموعة أعضاء من أي مع مجتمعا( ب) أو( أ) المجموعة أعضاء من ألي ٌحك -

11984 

 كافة على عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل( ج)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  االخضر السٌد دمحم احمد شرٌؾ -  322

 .الواحدة للمعاملة( ؼٌر ال مصري جنٌة ألؾ وخمسون مبة) جم 1550555 أصى بحد البنون امام والعمود المعامالت

 ٌخص فٌما البنون أمام الشركة تمثٌل منفردٌن( ج) المجموعة او( ب) المجموعة او( أ)المجموعة ضاءأع من ألي ٌحك -

 11984   برلم    25215519:  تارٌخ ، الشركة عن نٌابة الشٌكات ودفاتر والمستندات األوراق واستالم تسلٌم

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده علً محمود الدٌن عماد -  323

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده علً محمود الدٌن عماد -  324

7828 

   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده علً محمود الدٌن عماد -  325

7828 

 7828   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده دمحم صالح رابحه -  326

 7828   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده دمحم صالح رابحه -  327

 7828   برلم    25215519:  تارٌخ ، الخبرة ذوى من  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  جوده دمحم صالح رابحه -  328

 اإلدارة، مجلس أعضاء للسادة تولٌع صالحٌات اضافة -  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ٌوسؾ بشاى ودٌع جون -  329

 :التالً النحو على وذلن

 للتجارة الشرق شركة عن التولٌع فى الحك(  منفردٌن)  او(  مجتمعٌن)  بشاى ودٌع ٌاسر/  والسٌد بشاي ودٌع جون/ للسٌد ٌكون

:  تارٌخ ،.  الكٌماوٌات وتجارة لصناعة بولٌمرز اٌجل شركة وبٌن بٌنها التضامنٌة الكفاالت حك الرار على للبوٌات اٌجل والصناعة

 15934   برلم    25215525

 الرسمٌة الجهات امام المسبولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المرسى فتحى فاروق دمحم -  335

 المطاع و الحكومٌة ؼٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل حك منفردا لة و المتضامن للشرٌن

 التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل كذلن و اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام

 حك و المصارؾ و البنون مع التعامل صور كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على

 15769   برلم    25215525:  تارٌخ ، اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج

 االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فى الحك لة كذلن و  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المرسى فتحى فاروق دمحم -  331

 تعٌٌن فى الحك لة و ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات االراضى و العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والبٌع والرهن

 السندات كافى تسدٌد و وبٌع تحوٌل و تولٌع و المبالػ دفع و حك لة و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة وكالء مستخدمى وعزل

 او توكٌل حك لة و باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و المشارطات و العمود كافة ابراام و التجارٌة و االذنٌة

 15769   برلم    25215525:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ ، استماله  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالرحمن دمحم الرحمن عبد نبٌل -  332

 المدٌر ٌمثل - محددة ؼٌر لمدة وظابفه المدٌر وٌباشر  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالرحمن دمحم الرحمن عبد نبٌل -  333

 هذا به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفردا وله, الؽٌر مع عاللتها فى الشركة

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة أو الشركات لانون أو العمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وللمدٌر

 ، الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ

 وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح  عام مدٌر  حدودةم مسبولٌة ذات  عبدالرحمن دمحم الرحمن عبد نبٌل -  334

 وكذلن اؼرضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج  وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان

 والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك له

 لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة باسم والمنموالت

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ ، وإبرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالرحمن دمحم الرحمن عبد نبٌل -  335

 ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

 14561   مبرل    25215525:  تارٌخ ، ذكر

:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعً بسام خالد -  336

 1475   برلم    25215525

 المدٌرٌن ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعً بسام خالد -  337

 به صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهما الؽٌر مع عاللتها فً الشركة

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة

 مصالح وإدارة تمثٌل فً منفردا الحك KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/  للسٌد وٌكون

 عمل وعمود الشركة عمالء مع الخدمات عمود تولٌع - الحصر ال المثال سبٌل على - ذلن فً بما الشركة، بنشاط ٌتعلك فٌما الشركة،

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ، تتعلك مسبولٌتهم الذٌن الشركة موظفً مع

 بتشؽٌل مباشرة  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعً بسام خالد -  338

 .االتصال مركز بتشؽٌل المتعلمة المواعد على والموافمة والمكؤفات، واألجور الرواتب وتحدٌد االتصال، مركز

 تمثٌل منفردا الحك وله منفردا الصالحٌات جمٌع KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/ وللسٌد

 .المالٌة والمإسسات والمصارؾ البنون كافة وامام الحكومٌة، وؼٌر الحكومٌة، الجهات كافة ماما الشركة

 أو الدعم عمود تولٌع - الحصر ال - المثال سبٌل على الحك وله للشركة االدارٌة االمور كافة فً الشركة تمثٌل فً الحك منفردا  وله

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ، مثل)  المشترٌات

 االٌجار، عمود  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعً بسام خالد -  339

 ووكالء  وعزل وتعٌٌن الشركة موظفً مع العمل عمود وكذلن ،( االنترنت/  االتصاالت مزودي مع واالتفالٌات المنفعة وعمود

 ولبض ومكافؤتهم، وأجورهم، مرتباتهم، وتحدٌد ،(المحامون السكرتارٌة، المحاسبون،:  المثال سبٌل على)  الشركة ومستخدمً

 تتعلك التً الصفمات و والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

    25215525:  تارٌخ ، والمنموالت، والسلع والمعدات المواد جمٌع شراء فً منفردا الحك وله. باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 1475   برلم

 الحك منفردا وله  عام مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعً بسام خالد -  345

 ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل له وٌحك المال راس عن االفراج واالٌداع السحب وعلى والشٌكات البنون امام التولٌع فً

 .ذكر

 للشركة المالزمة المستندات على التولٌع ٌمكنه وال الؽٌر، مع التعامل فً الشركة تمثٌل دمحم الطٌب مجدي احمد/ للسٌد ٌكون كما

:  تارٌخ ، KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/   السٌد مع مشتركا بتولٌع اال عنها، نٌابة

 1475   برلم    25215525

 15396   برلم    25215525:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الطوخى دمحم على دمحم -  341



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  متوفى)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مرلص زكرى فتحى مدحت -  342

 ، الؽٌر مع عاللتها فً الشركة مجتمعٌن المدٌران ٌمثل:   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اندراوس عازر اسكندر ولٌم بٌشوى -  343

 المانون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة اإلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن ولهما

 الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك مجتمعٌن وللمدٌران ؛ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو

 -منفردا ذكري فتحً مدحت مٌنا/  وللمدٌر ؛ أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل حك

 ولهما ، الؽٌر مع عاللتها فً الشركة مجتمعٌن المدٌران ٌمثل:   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ذكرى فتحى مدحت مٌنا -  344

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة اإلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك مجتمعٌن وللمدٌران ؛ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 حك -منفردا ذكري فتحً مدحت مٌنا/  وللمدٌر ؛ أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 ولهما ، الؽٌر مع عاللتها فً الشركة مجتمعٌن المدٌران ٌمثل:   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مرلص زكرى فتحى مدحت -  345

 أو المانون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة اإلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك مجتمعٌن وللمدٌران ؛ العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 حك -منفردا ذكري فتحً مدحت مٌنا/  وللمدٌر ؛ أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اندراوس عازر اسكندر ولٌم بٌشوى -  346

 الشركة باسم ذلن وكل ، المال رأس عن اإلفراج وحك المصارؾو البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 وممتلكاتها الشركة األصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فً منفردا الحك له وكذلن ؛ أؼراضها وضمن

 ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن فً الحك ن?مجتمع وللمدٌران ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك مجتمعٌن ولهما ؛ وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد ، الشركة

 خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ذكرى فتحى مدحت مٌنا -  347

 وضمن الشركة باسم ذلن وكل ، المال رأس عن اإلفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 العمارٌة وممتلكاتها الشركة األصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فً منفردا الحك له وكذلن ؛ أؼراضها

 ، الشركة ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن فً الحك ن?مجتمع وللمدٌران ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك مجتمعٌن ولهما ؛ وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مرلص زكرى فتحى مدحت -  348

 الشركة باسم ذلن وكل ، المال رأس عن اإلفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 وممتلكاتها الشركة األصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فً منفردا الحك له وكذلن ؛ أؼراضها وضمن

 ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن فً الحك ن?مجتمع وللمدٌران ولصالحها الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ، وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك مجتمعٌن ولهما ؛ وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد ، الشركة

 ؛ والتجارٌة اإلذنٌة المستندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اندراوس عازر اسكندر ولٌم بٌشوى -  349

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل ولهما ؛ باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض

 وإبرام ؛ والتجارٌة اإلذنٌة المستندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ذكرى فتحى مدحت مٌنا -  355

 بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل ولهما ؛ باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،. ذكر ما

 وإبرام ؛ والتجارٌة اإلذنٌة المستندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  مرلص زكرى فتحى مدحت -  351

 بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل ولهما ؛ باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،. ذكر ما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  متوفى)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اندراوس عازر اسكندر ولٌم بٌشوى -  352

 9759   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  متوفى)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  ذكرى فتحى مدحت مٌنا -  353

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة اتذ  دمحم الطٌب مجدي احمد -  354

 الصدد هذا فً ولهما الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم الطٌب مجدي احمد -  355

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع

 .العامة للجمعٌة

 مصالح وإدارة تمثٌل فً منفردا الحك KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/  للسٌد وٌكون

 عمل وعمود الشركة عمالء مع الخدمات عمود تولٌع - الحصر ال المثال سبٌل على - ذلن فً بما الشركة، بنشاط ٌتعلك فٌما الشركة،

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ، تتعلك مسبولٌتهم الذٌن الشركة موظفً مع

 واألجور الرواتب وتحدٌد االتصال، مركز بتشؽٌل مباشرة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم الطٌب مجدي احمد -  356

 .االتصال مركز بتشؽٌل المتعلمة المواعد على والموافمة والمكؤفات،

 تمثٌل منفردا الحك وله منفردا الصالحٌات جمٌع KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/ وللسٌد

 .المالٌة والمإسسات والمصارؾ البنون كافة وامام الحكومٌة، وؼٌر الحكومٌة، الجهات كافة امام الشركة

 أو الدعم عمود تولٌع - الحصر ال - المثال سبٌل على الحك وله للشركة دارٌةاال االمور كافة فً الشركة تمثٌل فً الحك منفردا  وله

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ، مثل)  المشترٌات

/  االتصاالت مزودي مع واالتفالٌات المنفعة وعمود االٌجار، عمود  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم الطٌب مجدي احمد -  357

 المحاسبون،:  المثال سبٌل على)  الشركة ومستخدمً ووكالء  وعزل وتعٌٌن الشركة موظفً مع العمل عمود وكذلن ،( االنترنت

 االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ولبض ومكافؤتهم، وأجورهم، مرتباتهم، وتحدٌد ،(المحامون السكرتارٌة،

 شراء فً منفردا الحك وله. باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً الصفمات و والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة

 1475   برلم    25215525:  تارٌخ ، والمنموالت، والسلع والمعدات المواد جمٌع

 السحب وعلى والشٌكات البنون امام التولٌع فً الحك منفردا وله  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم الطٌب مجدي احمد -  358

 .ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل له وٌحك المال راس عن االفراج واالٌداع

 للشركة المالزمة المستندات على التولٌع ٌمكنه وال الؽٌر، مع التعامل فً الشركة تمثٌل دمحم الطٌب مجدي احمد/ للسٌد ٌكون كما

:  تارٌخ ، KHALED BASSAM MAREI HAIFAWI حٌفاوي مرعى بسام خالد/   السٌد مع مشتركا بتولٌع اال عنها، نٌابة

 1475   برلم    25215525

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ ، استماله  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبوده  المحسن عبد دمحم -  359

 فى الشركة المدٌر ٌمثل - محددة ؼٌر لمدة وظابفه دٌرالم وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبوده  المحسن عبد دمحم -  365

 لانون أو العمد هذا به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى منفردا وله, الؽٌر مع عاللتها

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة أو الشركات

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وللمدٌر

 ، الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتح  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبوده  المحسن عبد دمحم -  361

 الحك له وكذلن اؼرضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج  وحك والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة

 والمنموالت والسٌارات واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى

 المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله ولصالحها الشركة باسم

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ ، وإبرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبوده  المحسن عبد دمحم -  362

 ، ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك وله باالجل او بالنمد الشركة

 14561   برلم    25215525:  تارٌخ

 الصدد هذا فى منفردا له الؽٌر مع عاللته فى الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  لطب دمحم على محمود -  363

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع

 العام والمطاع الحكومٌة ؼٌر او الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وللمدٌر العامة

 ( 13) المادة تعدٌل وتم والمطاع االعمال والمطاع

:  تارٌخ ، فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى منفردا له الؽٌر مع عاللته فى الشركة المدٌر ٌمثل

 12751   برلم    25215525

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  لطب دمحم على محمود -  364

 والمطاع الحكومٌة ؼٌر او الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وللمدٌر العامة للجمعٌة

 على والتولٌع واٌداع سحب من ومصارٌؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال والمطاع العام

 االفراج وحك والمصارؾ البنون مع التعامل الصور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك وفتحى الشٌكات

 12751   برلم    25215525:  تارٌخ ، وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل مال راس عن

 والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك له  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  لطب دمحم على محمود -  365

 وعزل تعٌٌن فى الحك وله لصالحها او الشركة مباس والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول

 االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع المبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 عمود على التةلٌع حك وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة

 12751   برلم    25215525:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله الشركات التاسٌس

 فً وله ، الؽٌر مع عاللاتها فً الشركه علً سٌد فإاد سٌد/  السٌد المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سٌد فإاد سٌد -  366

 التنفٌذٌه البحته او المانون او الشركه عمد صراحه به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا

 بدون البنون من الشركه حسابات علً والتولٌع البنون من وااللتراض والرهن المرض عمود علً  التولٌع حك وله العامه للجمعٌه

 شركات ولطاع التجاري والسجل العماري الشهر امام عنها والتولٌع الشركه تعدٌل و عمود علً التولٌع حك وكذلن تراخٌص

 4986   برلم    25215523:  تارٌخ ، وللمدٌر التجارٌه والؽرفه االموال

 المال راس عن واالفراج البنون لدي الشركه باسم الحسابات وفتح االٌداع حك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سٌد فإاد سٌد -  367

 4986   برلم    25215523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتوكٌل

 األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الجوهرى دمحم احمد السٌد مصطفى احمد -  368

 التولٌع وكذلن العماري الشهر أمام والتولٌع علٌها لتارٌخا واثبات اإلٌجار عمود على التولٌع وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع

 امام وتمثٌل العماري الشهر امام واشهارها علٌها والتصدٌك الشركات وعمود العماري الشهر أمام الشركات تؤسٌس عمود على

 التجاري السجل أمام والتولٌع لالستثمار العامة والهٌبة المال لسوق العامة والهٌبة الشركات مصلحة خاصة الحكومٌة الجهات

 12255   برلم    25215523:  تارٌخ ، العامه والهٌبه الصناعٌه للتنمٌه العامه والهٌبه التجارٌه والؽرفه

 العامة والهٌبة والواردات الصادرات على للرلابه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الجوهرى دمحم احمد السٌد مصطفى احمد -  369

 التجاره تنمٌة جهاز امام والتعامل والبناء للتشٌٌد المصري االتحاد و العمل مكاتب و انواعها كافة التامٌنات و االجتماعٌة للتامٌنات

 جمٌع مع التعامل وكذلن دراجاتها بجمٌع التجارٌه العالمات واشهار تسجٌل فً التجارٌه للعالمات العامه االداره وامام الداخلٌه

 وإستصدار الشٌكات على والتولٌع الشٌكات وإصدار وؼلمها حسابات وفتح والتراض ورهن واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 12255   برلم    25215523:  تارٌخ ، البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 على التولٌع حك منفردا له وكذلن ، ألصى حد بدون  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الجوهرى دمحم احمد السٌد مصطفى احمد -  375

 المتعلمه المخالفات شهادات وإستصدار وترخٌصها والسٌارات واألراضً العمارٌه وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود

 وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن حك منفردا وله التموٌلً التؤجٌر عمود على والتولٌع بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو توكٌل وحك أؼراضها، وضمن الشركه بإسم ذلن وكل التجارٌه والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام فً منفردا الحك

 . ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 12255   برلم    25215523:  تارٌخ ، السٌدة للشركة التنفٌذي المدٌر وٌكون 

 عمود على التولٌع حك هاشم منصور دمحم سالً/   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الجوهرى دمحم احمد السٌد مصطفى احمد -  371

 مدٌر مع مجتمعة او منفرده الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام الشركة وتمثٌل وموردٌها عمالبها امام الشركة وتمثٌل الشركات

    25215523:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً تفوٌض او التوكٌل حك ولها دمحم احمد السٌد مصطفى احمد/  السٌد الشركة عام

 12255   برلم

 هذا فً منفرد ا وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  االزهري هللا عبد المادر عبد -  372

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك وللمدٌر العامة للجمعٌة

 وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور

 وكل والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الخوري جوزؾ شارل -  373

 الحك وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن

 ودفع ولبض حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، عمود على التولٌع حك وله باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صالح بدرى عبدالنعٌم دمحم -  374

 وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

 ودفع ولبض حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، عمود على التولٌع حك وله باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 والرهن االلتراض وحك المال راس عن فراجواال الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  االزهري هللا عبد المادر عبد -  375

 وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل

 ودفع ولبض حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، عمود على التولٌع حك وله باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت

 ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله التؤسٌس  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الخوري جوزؾ شارل -  376

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ

. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله التؤسٌس  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صالح بدرى عبدالنعٌم دمحم -  377

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ،

 ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله التؤسٌس  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  االزهري هللا عبد المادر عبد -  378

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ،. ذكر

 فً وله ، الؽٌر مع عاللاتها فً الشركه علً سٌد فإاد سٌد/  السٌد المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سٌد فإاد سٌد -  379

 التنفٌذٌه البحته او المانون او الشركه عمد صراحه به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا

  العامه للجمعٌه

 وكذلن تراخٌص بدون البنون من الشركه حسابات علً والتولٌع البنون من وااللتراض والرهن المرض عمود علً  التولٌع حك وله

 والؽرفه االموال شركات ولطاع التجاري والسجل العماري الشهر امام عنها والتولٌع الشركه تعدٌل و عمود علً التولٌع حك

  التجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4986   برلم    25215523:  تارٌخ ، وللمدٌر

 المال راس عن واالفراج البنون لدي ركهالش باسم الحسابات وفتح االٌداع حك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سٌد فإاد سٌد -  385

 4986   برلم    25215523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتوكٌل

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الخوري جوزؾ شارل -  381

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صالح بدرى عبدالنعٌم دمحم -  382

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  االزهري هللا عبد المادر عبد -  383

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الخوري جوزؾ شارل -  384

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صالح بدرى عبدالنعٌم دمحم -  385

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  االزهري هللا عبد المادر عبد -  386

 الصدد هذا فً منفرد ا وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الخوري جوزؾ شارل -  387

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة ٌروؼ الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك وللمدٌر العامة

 صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 هذا فً منفرد ا وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صالح بدرى عبدالنعٌم دمحم -  388

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك وللمدٌر العامة للجمعٌة

 وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 6713   برلم    25215523:  تارٌخ ، والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور

 وله,  الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الجوهرى دمحم احمد السٌد مصطفى احمد -  389

 أو  المانون أو  الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 فً الشركه تمثٌل فً منفردا الحك له لٌكون  احمد السٌد مصطفى احمد/  االستاذ الشركة وللمدٌر.  العامة عٌةللجم  التنفٌذٌة البحته

 باسم التعامل فً منفردا الحك وله بإسمها والتعامل الشركه إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً وله المضاء وأمام الؽٌر مع عاللتها

 12255   برلم    25215523:  تارٌخ ، الحكومٌه جهاتال جمٌع أمام أؼراضها ولضمن الشركة

 : التالٌة والصالحٌات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  395

 . الشركة اعمال وانتظام سٌر حسن ٌضمن بما, للشركة الٌومٌة االعمال وادارة تنظٌم سلطة -1

 . ومواصفاتها وانواعها المنتجات تحدٌد ذلن فً بما,  والتجارٌه االدارٌه الخطط وضع سلطة-2

 المنافذ من الشركة وبضابع منتجات عن االفراج وسرعة كفاءة ٌضمن بما والجمركٌه  التصدٌرٌه والسٌاسات الخطط وضع-3

 . الجمركٌه

 .  المنتجات تلن صالحٌة ٌضمن بما ومنتجاتها الشركة بضابع وحفظ تخزٌن وبرامج وسٌاسات خطط وضع-4

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، للسٌاسات والبرامج الخطط كافة تنفٌذ على االشراؾ-5

 : التالٌة والصالحٌات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  391

 . الشركة اعمال وانتظام سٌر حسن ٌضمن بما, للشركة الٌومٌة االعمال وادارة تنظٌم سلطة -1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . ومواصفاتها وانواعها المنتجات تحدٌد ذلن فً بما,  والتجارٌه االدارٌه الخطط وضع سلطة-2

 المنافذ من الشركة وبضابع منتجات عن االفراج وسرعة كفاءة ٌضمن بما والجمركٌه  التصدٌرٌه والسٌاسات الخطط وضع-3

 . الجمركٌه

 .  المنتجات تلن صالحٌة ٌضمن بما تجاتهاومن الشركة بضابع وحفظ تخزٌن وبرامج وسٌاسات خطط وضع-4

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، للسٌاسات والبرامج الخطط كافة تنفٌذ على االشراؾ-5

 . المذكوره  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  392

 منه تولع الشركة مطبوعات على تفوٌض خطابات بموجب وذلن ماذكر بعض او كل فً ؼٌره تفوٌض حك المذكور للسٌد ٌكون-6

 .الشركة معها تتعامل التً المصرٌة البنون احد من تولٌعه على وٌصدق الشركة بخاتم وتبصم شخصٌا

 (  منفردا)    صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات

 موعده فً للشركة العادٌه العمومٌه الجمعٌة دعوة فً الحك للشركة مدٌرا بصفته   صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد ٌكون

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، العادٌه العامة الجمعٌة دعوة وكذلن,  لانونا الممرر انعمادها

 . المذكوره  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  393

 منه تولع الشركة مطبوعات على تفوٌض خطابات بموجب وذلن ماذكر بعض او كل فً ؼٌره تفوٌض حك المذكور للسٌد ٌكون-6

 .الشركة معها تتعامل التً المصرٌة البنون احد من تولٌعه على وٌصدق الشركة بخاتم وتبصم شخصٌا

 (  منفردا)    صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات

 موعده فً للشركة العادٌه العمومٌه الجمعٌة دعوة فً الحك للشركة مدٌرا بصفته   صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد ٌكون

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، العادٌه العامة الجمعٌة دعوة وكذلن,  لانونا الممرر انعمادها

 . المذكوره  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  394

 منه تولع الشركة مطبوعات على تفوٌض خطابات بموجب وذلن ماذكر بعض او كل فً ؼٌره تفوٌض حك المذكور للسٌد ٌكون-6

 .الشركة معها تتعامل التً المصرٌة البنون احد من تولٌعه على وٌصدق الشركة بخاتم وتبصم شخصٌا

 (  منفردا)    صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات

 موعده فً للشركة العادٌه العمومٌه الجمعٌة دعوة فً الحك للشركة مدٌرا بصفته   صبٌح دمحم توفٌك حمدي دمحم/  للسٌد ٌكون

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، العادٌه العامة الجمعٌة دعوة وكذلن,  لانونا الممرر انعمادها

 الحاالت وفى ذلن الى الضروره دعت كلما العادٌه ؼٌر او  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  395

 السجالت ادارة على باالشراؾ اٌضا ٌختص كما,  التنفٌذٌه والبحته 1981 لسنة 159 رلم المانون بموجب لانونا الممرره االخرى

 الشركاء حصص وسجل العادٌه وؼٌر العادٌه العامة الجمعٌة اجتماعات دفتري واهمها المذكور نالمانو ٌتطلبها التً والدفاتر

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،.  بالشركة

 الحاالت وفى ذلن الى الضروره دعت كلما العادٌه ؼٌر او  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  396

 السجالت ادارة على باالشراؾ اٌضا ٌختص كما,  التنفٌذٌه والبحته 1981 لسنة 159 رلم المانون بموجب لانونا الممرره االخرى

 الشركاء حصص وسجل العادٌه وؼٌر العادٌه العامة الجمعٌة اجتماعات دفتري واهمها المذكور المانون ٌتطلبها التً والدفاتر

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،.  بالشركة

 وفى ذلن الى الضروره دعت كلما العادٌه ؼٌر او  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  397

 ادارة على باالشراؾ اٌضا ٌختص كما,  التنفٌذٌه والبحته 1981 لسنة 159 رلم المانون بموجب لانونا الممرره االخرى الحاالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حصص وسجل العادٌه وؼٌر العادٌه العامة الجمعٌة اجتماعات دفتري واهمها المذكور المانون ٌتطلبها التً والدفاتر السجالت

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،.  بالشركة الشركاء

 المدٌران ٌمثل  محددة ؼٌر لمدة وظابفهما المدٌران وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على المعطى عبد رواش ابو هٌثم -  398

 ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعان أو منفردان ولهما ، الؽٌر مع عاللتها فً الشركة

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو الشركات لانون أو العمد هذا به أحتفظ

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردان أو مجتمعان وللمدٌران

    25215524:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 15798   برلم

 المدٌران ٌمثل  محددة ؼٌر لمدة وظابفهما المدٌران شروٌبا  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الظهرى العلٌم عبد السٌد احمد -  399

 ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مجتمعان أو منفردان ولهما ، الؽٌر مع عاللتها فً الشركة

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو الشركات لانون أو العمد هذا به أحتفظ

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردان أو مجتمعان وللمدٌران

    25215524:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 15798   برلم

 مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على المعطى عبد رواش ابو هٌثم -  455

 و الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال رأس عن اإلفراج و الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع

 على التولٌع فً الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهما وكذلن لصالحها

 لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن  وفى الشركات تؤسٌس عمود

 15798   برلم    25215524:  تارٌخ ، االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإٌداع سحب من  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الظهرى العلٌم عبد السٌد احمد -  451

 لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال رأس عن اإلفراج و الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون

 عمود على التولٌع فً الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهما لنوكذ

 ولهما لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن  وفى الشركات تؤسٌس

 15798   برلم    25215524:  تارٌخ ، االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  452

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  453

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  454

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  455

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  456

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  457

 المدٌرٌن ٌمثل  محددة ؼٌر لمدة فهموظاب المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  458

 عمد به صراحة احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركة

 : التالً النحو على وذلن  العامة للجمعٌة التنفٌذٌه اوالبحته المانون او الشركة

  

 عن والتولٌع االدارة حك ولهما والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة مع الشركة باسم التعامل مجتمعٌن المدٌرٌن من اثنٌن ألي وٌحك. 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، المستندٌة واالعتمادات الحسابات وفتح واالٌداع السحب فً البنون مع والتعامل الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المدٌرٌن ٌمثل  محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  459

 عمد به صراحة احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركة

 : التالً النحو على وذلن  العامة للجمعٌة التنفٌذٌه اوالبحته المانون او الشركة

  

 عن والتولٌع االدارة حك ولهما والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة مع الشركة باسم التعامل مجتمعٌن المدٌرٌن من اثنٌن ألي وٌحك. 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، المستندٌة واالعتمادات الحسابات وفتح واالٌداع السحب فً البنون مع والتعامل الشركة

 ٌمثل  محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌرون وٌباشر  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  415

 احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌرٌن

 : التالً النحو على وذلن  العامة للجمعٌة التنفٌذٌه اوالبحته المانون او الشركة عمد به صراحة

  

 عن والتولٌع االدارة حك ولهما والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة مع الشركة باسم التعامل مجتمعٌن المدٌرٌن من اثنٌن ألي وٌحك. 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، المستندٌة واالعتمادات الحسابات وفتح واالٌداع السحب فً البنون مع والتعامل الشركة

 الثابتة واالصول العمارات شراء حك ولهما والرهن والمرض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  411

 الجهات وأمام العماري الشهر مصلحة وامام الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع للشركة المملوكة والسٌارات الشركة أصول وبٌع

  ؼٌر

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فً الحك ولهما والنهابٌه االبتدابٌه والشراء البٌع عمود وعلى والصفمات العمود كافة على الحكومٌة

 .  ذكر ما بعض

 (  منفردا  )  الدٌن بدر دمحم العزٌز عبد عمر/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات - 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، السلطات(   منفردا) للشركة مدٌرا بصفته المذكور للسٌد ٌكون

 الثابتة واالصول العمارات شراء حك ولهما والرهن والمرض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  صبٌح دمحم توفٌك حمدى دمحم -  412

 الجهات وأمام العماري الشهر مصلحة وامام الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع للشركة المملوكة والسٌارات الشركة أصول وبٌع

  ؼٌر

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فً الحك ولهما والنهابٌه االبتدابٌه والشراء البٌع عمود وعلى والصفمات العمود كافة على الحكومٌة

 .  ذكر ما بعض

 (  منفردا  )  الدٌن بدر دمحم العزٌز عبد عمر/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات - 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، السلطات(   منفردا) للشركة مدٌرا بصفته المذكور للسٌد ٌكون

 واالصول العمارات شراء حك ولهما والرهن والمرض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الدٌن بدر علً دمحم العزٌز عبد عمر -  413

 وأمام العماري الشهر مصلحة وامام الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع للشركة المملوكة والسٌارات الشركة أصول وبٌع الثابتة

  ؼٌر الجهات

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل فً الحك ولهما والنهابٌه االبتدابٌه والشراء البٌع عمود وعلى والصفمات العمود كافة على الحكومٌة

 .  ذكر ما بعض

 (  منفردا  )  الدٌن بدر دمحم العزٌز عبد عمر/  للسٌد المخولة والصالحٌات السلطات - 

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، السلطات(   منفردا) للشركة مدٌرا بصفته المذكور للسٌد ٌكون

 : التالٌة والصالحٌات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدالمجٌد محمود دمحم هانىء -  414

 . الشركة اعمال وانتظام سٌر حسن ٌضمن بما, للشركة الٌومٌة عمالاال وادارة تنظٌم سلطة -1

 . ومواصفاتها وانواعها المنتجات تحدٌد ذلن فً بما,  والتجارٌه االدارٌه الخطط وضع سلطة-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المنافذ من الشركة وبضابع منتجات عن االفراج وسرعة كفاءة ٌضمن بما والجمركٌه  التصدٌرٌه والسٌاسات الخطط وضع-3

 . الجمركٌه

 .  المنتجات تلن صالحٌة ٌضمن بما ومنتجاتها الشركة بضابع وحفظ تخزٌن وبرامج وسٌاسات خطط وضع-4

 1155   برلم    25215524:  تارٌخ ، للسٌاسات والبرامج الخطط كافة تنفٌذ على االشراؾ-5

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  415

 الصدد هذا فى  منفردٌن او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  بٌلروفا شاإول روفابٌل عماد -  416

 الصدد هذا فى  منفردٌن او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  417

 الصدد هذا فى  منفردٌن او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  418

 الصدد هذا فى  ٌنمنفرد او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  419

 الصدد هذا فى  منفردٌن او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 - روفابٌل شاإول روفابٌل عماد/  السٌد -1المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  425

 الصدد هذا فى  منفردٌن او مجتمعٌن لهما و الؽٌر مع عاللتهما فى مصري - روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل/ السٌد-2 مصري

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بؤسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن شركةال بؤسم التعامل حك منفردٌن ولهم. العامة

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  421

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  422

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ادعم -  423

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، مدبالن الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  424

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات اتوالمشارط العمود

 التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على المعطى عبد رواش ابو هٌثم -  425

    25215524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر  تفوٌض او توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 15798   برلم

 التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الظهرى العلٌم عبد السٌد احمد -  426

    25215524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر  تفوٌض او توكٌل حك ولهما باألجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك

 15798   برلم

   برلم    25215524:  تارٌخ ، فمط والفنٌة السٌاحٌة الناحٌة من مسإال  مدٌر  مساهمة شركة  الفتاح عبد دمحم هللا عبد دمحم -  427

15587 

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  428

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ءووكال مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 المال رأس عن االفرج وحك والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  429

 الشركة واصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اؼرضها وضمن الشركة بؤسم ذلن وكل

 الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة بؤسم والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكتها

 كافة وابرام والتجارٌة واالذنٌة السندات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  435

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة اتذ  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  431

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل عماد -  432

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  433

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  434

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 لهم و الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك ولهم اوباالجل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  روفابٌل شاإول روفابٌل ماٌكل -  435

 1352   برلم    25215524:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك

 3132   برلم    25215524:  تارٌخ ، استمالة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرى دمحم اسماعٌل دمحم -  436

 3132   برلم    25215524:  تارٌخ ، استمالة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سرى دمحم اسماعٌل دمحم -  437

 اإلدارة مجلس ربٌس دوٌدار، احمد جالل دمحم حاتم/ للسٌد  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دوٌدار احمد جالل دمحم حاتم -  438

 تمثٌل فً مجتمعٌن او منفردٌن السلطات وأوسع الصالحٌات كافة المنتدب، العضو الحبٌبً، عبدالسالم عبدالعزٌز دمحم/ والسٌد

 الخاصة والهٌبات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام السلطات أوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة

 ولصالحها الشركة بإسم شركات وتؤسٌس والرهن اإللتراض عمود على عنها نٌابة التولٌعو الشركة تمثٌل فً الحك ولهم والعامة

 11976   برلم    25215524:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون كافة أمام ولصالحها الشركة بإسم التولٌع وكذلن

 المثال سبٌل وعلى المصرفٌة العملٌات أنواع كافة بشؤن  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دوٌدار احمد جالل دمحم حاتم -  439

 أو السحب أو باإلٌداع سواء بها المتعلمة والعملٌات الحسابات فتح ٌخص فٌما وكذلن الشٌكات على التولٌع حك لهم الحصر ال

 الشراء عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن الشركة مال رأس عن واإلفراج الضمان شهادات و خطابات إستصدار و اإلؼالق

 وكذلن ولصالحها الشركة بإسم والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع والرهن واإللتراض

 11976   برلم    25215524:  تارٌخ ، لهم و رواتبهم وتحدٌد وفصلهم والموظفٌن العاملٌن تعٌٌن فً الحك لهم

 وسداد بٌع و تحوٌل و تولٌع و المبالػ ودفع لبض حك  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  دوٌدار احمد جالل دمحم حاتم -  445

 المتعلمة والصفمات اإلتفالٌات أنواع جمٌع فً الدخول صالحٌة ولهم تجارٌة األعمال وإسناد والتجارٌة اإلذنٌة السندات كافة

 السابمة الصالحٌات من جزء فً أو جمٌع فً اآلخرٌن تفوٌض أو توكٌل فً الحك أٌضا   ولهم األجل او بالنمد الشركة بمعامالت

 فً والؽٌر البنون وتوكٌل وللؽٌر للنفس أنواعه بكافة والرهن اإلفتراض عمود علً التولٌع حك الشركة عن التولٌع حك لهم وكذلن

 11976   برلم    25215524:  تارٌخ ،. ذلن

 التولٌع حك المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ربٌـس  ادارة مجلس ربٌس  مةمساه شركة  الجٌد عبد مصرى هللا عبد فاٌد -  441

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى الحك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الشركة عن

 والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 وفتح والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم المستندٌة االعتمادات

 االدارة مجلس ربٌس وللسٌد واجورهم مرتباتهم وتحدٌد  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الجٌد عبد مصرى هللا عبد فاٌد -  442

 والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن والرهن االلتراض حك مجتمعٌن االدارة مجلس وعضو المنتدب والعضو

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام وكذلن واالراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركة الصول

 الؽٌر تفوٌض حك لهم االدارة مجلس عضو والعضوالمنتدب  االدارة مجلس ربٌس للسٌد ولصالحها الشركة بؤسم ذلن كل باالجل او

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، ماذكر اوبعض كل فى

 مجلس عضو ـ شاكر الستار عبد أحمد ٌاسر/ للسٌد الحك إعطاء -  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ندٌاي الٌون -  443

 العمالء بؤجهزة المتعلمة الشراء وأوامر الشركة عمود على عنه نٌابة التولٌع فً الشركة موظفً من أي تفوٌض فً المنتدب اإلدارة

 (.ؼٌر ال مصري جنٌه ملٌون خمسة فمط) مصري جنٌه 5،555،555 ألصى بحد

   برلم    25215525:  تارٌخ ،. هً كما للشركة التجاري السجل على الواردة األخرى التولٌع سلطات كافة إبماء مع وذلن

14212 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رٌزكنت أطلس لشركة مونزانً ماري جون مٌشٌل/ السٌد تمثٌل إٌماؾ  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ندٌاي الٌون -  444

 مجلس بعضوٌة له بدٌال   ممثال   تعٌٌن فً بحمها سبورت كنترٌز أطلس شركة إحتفاظ مع الشركة، إدارة مجلس بعضوٌة سبورت

 .الحك ولت فً الشركة إدارة

:  تارٌخ ،. مونزانً ماري جون مٌشٌل/ بالسٌد الخاصة للشركة التجاري السجل على الواردة التولٌع سلطات كافة إلؽاء

 14212   برلم    25215525

:  تارٌخ ،. الشركة إدارة مجلس بعضوٌة الشاؼر بالممعد مستمل  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  ندٌاي الٌون -  445

 14212   برلم    25215525

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  446

 5674   برلم    25215525

    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  447

 5674   برلم

 ، المالٌة لالستثمارات دونا شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  448

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ

 ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  449

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة

 شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  455

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان المصرٌٌن

 المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  451

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة لالسكان

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  452

 5674   برلم    25215525

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة ركةش  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  453

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  454

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  مرسى عبدالواحد فوزى ابراهٌم -  455

 5674   برلم    25215525

 عن التولٌع حك المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ربٌـس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم محمود سامى محمود -  456

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى الحك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الشركة

 والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع

 وفتح والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم المستندٌة االعتمادات

 االدارة مجلس ربٌس وللسٌد واجورهم مرتباتهم وتحدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم محمود سامى محمود -  457

 والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن والرهن االلتراض حك مجتمعٌن االدارة مجلس وعضو المنتدب والعضو

 بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام وكذلن واالراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركة الصول

 الؽٌر تفوٌض حك لهم االدارة مجلس عضو والعضوالمنتدب  االدارة مجلس ربٌس للسٌد ولصالحها الشركة بؤسم ذلن كل باالجل او

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، ماذكر اوبعض كل فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  458

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  459

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  465

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  461

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  462

 5674   برلم    25215525

 لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  463

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  المالٌة

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  464

 5674   برلم    25215525

    25215525:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  465

 5674   برلم

   برلم    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  466

5674 

    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  467

 5674   برلم

    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  468

 5674   برلم

    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  469

 5674   برلم

   برلم    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  475

5674 

 تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  471

 5674   برلم    25215525: 

   برلم    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  472

5674 

   برلم    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  473

5674 

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  474

 5674   لمبر    25215525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  475

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  476

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  477

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  478

 5674   برلم    25215525

 ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  479

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  485

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  481

 5674   برلم    25215525

 أودن شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  482

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 أودن شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  483

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  484

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن

 أودن شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة كةشر  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  485

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 أودن شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  486

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  487

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -

 أودن شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  488

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 دنأو شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  489

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات

 المصرٌٌن شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  495

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان

 شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  491

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان المصرٌٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  492

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان المصرٌٌن

 المصرٌٌن شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  493

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان

 المصرٌٌن شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  494

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان

 - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  495

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل)

 المصرٌٌن شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  496

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان

 المصرٌٌن شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  497

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  498

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  499

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  555

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  551

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  552

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  553

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة لالسكان المصرٌٌن

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  554

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

 لالسكان المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  555

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  556

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،( المالٌة ماراتلالستث أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  557

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  558

 5674   برلم    25215525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  559

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  515

 5674   برلم    25215525

 لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  511

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  512

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  513

 5674   برلم    25215525

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  514

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  515

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  516

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  517

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  518

    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  519

 5674   برلم

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة نامٌ نبٌل شاهٌناز -  525

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  521

 الستار عبد أحمد ٌاسر/ للسٌد الحك إعطاء -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مونزانً ماري جون مٌشٌل -  522

 الشراء وأوامر الشركة عمود على عنه نٌابة التولٌع فً الشركة موظفً من أي تفوٌض فً المنتدب اإلدارة مجلس عضو ـ شاكر

 (.ؼٌر ال مصري جنٌه ملٌون خمسة فمط) مصري جنٌه 5،555،555 ألصى بحد العمالء بؤجهزة المتعلمة

   برلم    25215525:  تارٌخ ،. هً كما للشركة التجاري السجل على الواردة األخرى التولٌع سلطات كافة إبماء مع وذلن

14212 

 الستار عبد أحمد ٌاسر/ للسٌد الحك إعطاء -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد فهمً دمحم الدٌن عالء -  523

 الشراء وأوامر الشركة عمود على عنه نٌابة التولٌع فً الشركة موظفً من أي تفوٌض فً المنتدب اإلدارة مجلس عضو ـ شاكر

 (.ؼٌر ال مصري جنٌه ملٌون خمسة فمط) مصري جنٌه 5،555،555 ألصى بحد العمالء بؤجهزة المتعلمة

   برلم    25215525:  تارٌخ ،. هً كما للشركة التجاري السجل على الواردة األخرى التولٌع سلطات كافة إبماء مع وذلن

14212 

 الستار عبد أحمد ٌاسر/ للسٌد الحك إعطاء -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاكر الستار عبد احمد ٌاسر -  524

 الشراء وأوامر الشركة عمود على عنه نٌابة التولٌع فً الشركة موظفً من أي تفوٌض فً المنتدب اإلدارة مجلس عضو ـ شاكر

 (.ؼٌر ال مصري جنٌه ملٌون خمسة فمط) مصري جنٌه 5،555،555 ألصى بحد العمالء بؤجهزة المتعلمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25215525:  تارٌخ ،. هً كما للشركة التجاري السجل على الواردة األخرى التولٌع سلطات كافة إبماء مع وذلن

14212 

 لشركة مونزانً ماري جون مٌشٌل/ السٌد تمثٌل إٌماؾ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مونزانً ماري جون مٌشٌل -  525

 له بدٌال   ممثال   تعٌٌن فً بحمها سبورت كنترٌز أطلس شركة إحتفاظ مع الشركة، إدارة مجلس بعضوٌة سبورت كنترٌز أطلس

 .الحك ولت فً الشركة إدارة مجلس بعضوٌة

:  تارٌخ ،. مونزانً ماري جون مٌشٌل/ بالسٌد الخاصة للشركة التجاري السجل على الواردة التولٌع سلطات كافة إلؽاء

 14212   برلم    25215525

 لشركة مونزانً ماري جون مٌشٌل/ السٌد تمثٌل إٌماؾ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد فهمً دمحم الدٌن عالء -  526

 له بدٌال   ممثال   تعٌٌن فً بحمها سبورت كنترٌز أطلس شركة إحتفاظ مع الشركة، إدارة مجلس بعضوٌة سبورت كنترٌز أطلس

 .الحك ولت فً الشركة إدارة مجلس بعضوٌة

:  تارٌخ ،. مونزانً ماري جون مٌشٌل/ بالسٌد الخاصة للشركة التجاري السجل على الواردة التولٌع سلطات كافة إلؽاء

 14212   برلم    25215525

 لشركة مونزانً ماري جون مٌشٌل/ السٌد تمثٌل إٌماؾ  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاكر الستار عبد احمد ٌاسر -  527

 له بدٌال   ممثال   تعٌٌن فً بحمها سبورت كنترٌز أطلس شركة إحتفاظ مع الشركة، إدارة مجلس بعضوٌة سبورت كنترٌز أطلس

 .الحك ولت فً الشركة إدارة مجلس بعضوٌة

:  تارٌخ ،. مونزانً ماري جون مٌشٌل/ بالسٌد الخاصة للشركة التجاري السجل على الواردة التولٌع سلطات كافة إلؽاء

 14212   برلم    25215525

 ،. الشركة إدارة مجلس بعضوٌة الشاؼر بالممعد مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مونزانً ماري جون مٌشٌل -  528

 14212   برلم    25215525:  تارٌخ

 ،. الشركة إدارة مجلس بعضوٌة الشاؼر بالممعد مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد فهمً دمحم الدٌن عالء -  529

 14212   برلم    25215525:  تارٌخ

 ،. الشركة إدارة مجلس بعضوٌة الشاؼر بالممعد مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاكر الستار عبد احمد ٌاسر -  535

 14212   برلم    25215525:  تارٌخ

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  531

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  532

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  533

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  534

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  535

    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  536

 5674   برلم

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  537

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  538

    25215525:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بشته ابوالٌزٌد فإاد دمحم -  539

 5674   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جمعة طه دمحم الناصر عبد -  545

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حافظ كمال احمد -  541

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصطفً السٌد ٌحًٌ دمحم -  542

 5674   برلم    25215525

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح احمد رجب حسن -  543

 5674   برلم    25215525

 المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  الرحٌم عبد سٌد ابراهٌم العظٌم عبد الدٌن عماد -  544

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،

    25215525:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل شاهٌناز -  545

 5674   برلم

    25215525:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حافظ دمحم اٌهاب -  546

 5674   برلم

 ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عمر عبدالمالن دمحم طه -  547

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، ذكر

 ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن دمحم عادل احمد -  548

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، ذكر

 احمد عبدالحلٌم الصابر احمد دمحم -  549

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خطاب

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عمر عبدالمالن دمحم طه -  555

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن دمحم عادل احمد -  551

 احمد عبدالحلٌم الصابر احمد دمحم -  552

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة اتذ  خطاب

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عمر عبدالمالن دمحم طه -  553

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  استمالة)   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن دمحم عادل احمد -  554

 احمد عبدالحلٌم الصابر احمد دمحم -  555

 إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً منفردا   وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خطاب

 . العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا   وللمدٌر

 صور افةوك حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الصدد هذا فً منفردا   وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عمر عبدالمالن دمحم طه -  556

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع

 . العامة

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا   وللمدٌر

 صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 الصدد هذا فً منفردا   وله الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن دمحم عادل احمد -  557

 للجمعٌة التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع

 . العامة

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك منفردا   وللمدٌر

 صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 احمد عبدالحلٌم الصابر احمد دمحم -  558

 باسم ذلن وكل والرهن االلتراض حكو المال راس عن واالفراج الشٌكات علً والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خطاب

 واالراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله ولصالحها

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات

 االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات علً والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عمر عبدالمالن دمحم طه -  559

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واالراضً العمارٌة

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات علً والتولٌع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسن دمحم عادل احمد -  565

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء ًمستخدم وعزل تعٌٌن فً الحك وله والمنموالت والسٌارات واالراضً العمارٌة

 كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن

 12515   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود

 احمد عبدالحلٌم الصابر احمد دمحم -  561

:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالنمد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خطاب

 12515   برلم    25215525

 الشركة عن التولٌع حك المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ربٌـس  منتدب عضو  مساهمة شركة  دمحم عبده دمحم مصطفى -  562

 والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى الحك ولهم مجتمعٌن او منفردٌن

 علً والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام

 وفتح والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم المستندٌة االعتمادات

 والعضو االدارة مجلس ربٌس وللسٌد واجورهم مرتباتهم وتحدٌد  منتدب عضو  مساهمة شركة  دمحم عبده دمحم مصطفى -  563

 الصول والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن والرهن االلتراض حك مجتمعٌن االدارة مجلس وعضو المنتدب

 او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام وكذلن واالراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى الؽٌر تفوٌض حك لهم االدارة مجلس عضو والعضوالمنتدب  االدارة مجلس ربٌس للسٌد ولصالحها الشركة بؤسم ذلن كل باالجل

 3324   برلم    25215525:  تارٌخ ، ماذكر اوبعض كل

:  تارٌخ ،(  المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل)  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  564

 5674   برلم    25215525

    25215525:  تارٌخ ،( نفسه عن التنفٌذي والربٌس)  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  565

 5674   برلم

 تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل المنتدب  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  566

 5674   برلم    25215525: 

 شركة ممثل) - المشروعات وتنمٌة لالستثمار المنتدب  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  567

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن

 شركة ممثل) - واالدارٌة المالٌة للشبون  المنتدب  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  568

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  والتعمٌر ةالتنمٌة لالسكان المصرٌٌن

 المصرٌٌن شركة ممثل) - الفنٌة للشبون المنتدب  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  569

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( والتعمٌر والتنمٌة لالسكان

:  تارٌخ ،( المالٌة لالستثمارات أودن شركة ممثل) -  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  575

 5674   برلم    25215525

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،( . مستمل)  ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  571

 5674   برلم    25215525:  تارٌخ ،(  مستمل)   ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  572

:  تارٌخ ، المالٌة لالستثمارات ادون شركة ممثل  ادارة سمجل ربٌس نابب  مساهمة شركة  دسولى هاشم السٌد هاشم -  573

 5674   برلم    25215525

 الرحمن عبد بن االله عبد بن دمحم -  574

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  الخرٌج

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد العٌسوى السعٌد ولٌد -  575

 الرحمن عبد بن االله عبد بن دمحم -  576

 باسمها، والتعامل الشركة إلدارة الممررة السلطات كافة منفردا، للمدٌر ٌكون  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  الخرٌج

 . التنفٌذٌة البحته أو الشركات لانون أو النظام هذا فً الشركة لمإسس به احتفظ ما عدا فٌما وذلن

 . والؽٌر المضاء أمام الشركة المدٌر وٌمثل

 الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وله مإسسها أمام إداراتها عن مسبوال المدٌر وٌكون

 بالنٌابة بالتولٌع منفردا الحك الشركة لمدٌر  وٌكون اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، الشركة عن

 الممررة السلطات كافة منفردا، للمدٌر ٌكون  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد العٌسوى السعٌد ولٌد -  577

 . التنفٌذٌة البحته أو الشركات لانون أو النظام هذا فً الشركة لمإسس به احتفظ ما عدا فٌما وذلن باسمها، والتعامل الشركة إلدارة

 . والؽٌر المضاء أمام الشركة المدٌر وٌمثل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا وله مإسسها أمام إداراتها عن مسبوال المدٌر وٌكون

 بالنٌابة بالتولٌع منفردا الحك الشركة لمدٌر  وٌكون اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، الشركة عن

 الرحمن عبد بن االله عبد بن دمحم -  578

 : االتً فً وذلن  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  الخرٌج

 تزٌد ال والتً ، الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والجهات واالفراد والمإسسات الشركات مع العمود انواع كافة علً التولٌع -1

 وباسم الشركة فً بها المعمول العمود تولٌع النظمة وفما وذلن المصري بالجنٌة ٌعادله ما او امرٌكً دوالر 55555 مبلػ عن لٌمتها

 اؼراضها وضمن الشركه

 المثال سبٌل علً ومنها الحكومٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة والجهات الهٌبات جمٌع لدي وتمثٌلها الشركة عن نٌابه التولٌع -2

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، االجتماعً للتامٌن المومٌة والهٌبة ، فروعها بجمٌع العمل مكاتب الحصر ولٌس

 : االتً فً وذلن  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد العٌسوى السعٌد ولٌد -  579

 تزٌد ال والتً ، الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والجهات واالفراد والمإسسات الشركات مع العمود انواع كافة علً التولٌع -1

 وباسم الشركة فً بها المعمول العمود تولٌع النظمة وفما وذلن المصري بالجنٌة ٌعادله ما او امرٌكً دوالر 55555 مبلػ عن لٌمتها

 اؼراضها وضمن الشركه

 المثال سبٌل علً ومنها الحكومٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة والجهات الهٌبات جمٌع لدي وتمثٌلها الشركة عن نٌابه التولٌع -2

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، االجتماعً للتامٌن المومٌة والهٌبة ، فروعها بجمٌع العمل مكاتب الحصر ولٌس

 الرحمن عبد بن االله عبد بن دمحم -  585

 ، والواردات الصادرات علً للرلابة العامة والهٌبة ، وفروعها مكاتبها بجمٌع  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  الخرٌج

 . واستالمها والمستندات الطلبات وتمدٌم وفروعها مكاتبها بكافه التجارة وؼرؾ ، مؤمورٌاتها بكافة الضرابب ومصلحة

 المختصة الجهات كافة امام االلامة وتصارٌح ، والتاشٌرات ، العمل تراخٌص علً والحصول والمستندات الطلبات تمدٌم -3

 ، والتاشٌرات االلامات عن المسبولة المختصة الحكومٌة الجهات كافة وامام السامها بكافة والجنسٌة والهجرة الجوازات ومصلحة

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، وتجدٌد ، إلامة تصارٌح إلً الزٌارة تاشٌرات وتحوٌل

 للرلابة العامة والهٌبة ، وفروعها مكاتبها بجمٌع  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد العٌسوى السعٌد ولٌد -  581

 الطلبات وتمدٌم وفروعها مكاتبها بكافه التجارة وؼرؾ ، مؤمورٌاتها بكافة الضرابب ومصلحة ، والواردات الصادرات علً

 . واستالمها والمستندات

 المختصة الجهات كافة امام االلامة وتصارٌح ، والتاشٌرات ، العمل تراخٌص علً والحصول والمستندات الطلبات تمدٌم -3

 ، والتاشٌرات االلامات عن المسبولة المختصة الحكومٌة الجهات كافة وامام السامها بكافة والجنسٌة والهجرة الجوازات ومصلحة

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ، وتجدٌد ، إلامة تصارٌح إلً الزٌارة تاشٌرات وتحوٌل

 الرحمن عبد بن االله عبد بن دمحم -  582

 . لذلن الالزمة النماذج كافة علً والتولٌع التاشٌرات وتحوٌل والؽاء وتمدٌد  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  الخرٌج

 العربٌة مصر جمهورٌة فً السارٌة للموانٌن ووفما الشركة تطبمها التً للسٌاسات طبما والمستندات الداخلٌة السجالت حفظ -4

. 

 . الشركة تطبمها التً للسٌاسات طبما الشركة موظفً خدمات وانهاء وعزل تعٌٌن -5

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل للمدٌر وٌحك -6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 علً والتولٌع التاشٌرات وتحوٌل والؽاء وتمدٌد  مدٌر  المسبولٌة محدودة واحد شخص شركة  احمد العٌسوى السعٌد ولٌد -  583

 . لذلن الالزمة النماذج كافة

 العربٌة مصر جمهورٌة فً السارٌة للموانٌن ووفما الشركة تطبمها التً للسٌاسات طبما ستنداتوالم الداخلٌة السجالت حفظ -4

. 

 . الشركة تطبمها التً للسٌاسات طبما الشركة موظفً خدمات وانهاء وعزل تعٌٌن -5

 4665   برلم    25215526:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل للمدٌر وٌحك -6

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خلٌفه هاشم الرحمن عبد حسام -  584

 البحته او المانون او الشركة عمد صراحه به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً فمط

  مةالعا للجمعٌة التنفٌذٌة

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك فمط مجتمعٌن وللمدٌرون

 علً التولٌع و واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 15851   برلم    25215526:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 فً فمط مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم احمد هللا عبد احمد -  585

 التنفٌذٌة البحته او المانون او الشركة عمد صراحه به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا

  العامة للجمعٌة

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك فمط مجتمعٌن وللمدٌرون

 علً ولٌعالت و واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع

 15851   برلم    25215526:  تارٌخ ، واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 البنول مع التعامل صور وكافه الضمان وخطابات شهادات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خلٌفه هاشم الرحمن عبد حسام -  586

  الشراء عمود علً التولٌع فً الحك له وكذلن اعراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارؾ

 ولة ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة اصول وبٌع  والرهن االلتراض

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

 15851   برلم    25215526:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد

 البنول مع التعامل صور وكافه الضمان وخطابات شهادات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم احمد هللا عبد احمد -  587

  الشراء عمود علً التولٌع فً الحك له وكذلن اعراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال راس عن االفراج وحك والمصارؾ

 ولة ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والمنموالت والسٌارات واالرضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة اصول وبٌع  والرهن االلتراض

 وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً الحك

 15851   برلم    25215526:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد

 وله باالجل او بالنمد ركةالش بمعامالت تتعلك التً والصفمات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  خلٌفه هاشم الرحمن عبد حسام -  588

   برلم    25215526:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله  الشركات تاسٌس عمود علً التولٌع حك

15851 

 حك وله باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم احمد هللا عبد احمد -  589

   برلم    25215526:  تارٌخ ، ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله  الشركات تاسٌس عمود علً التولٌع

15851 

 الشركة تمثٌل فً الحك منفردا   اإلدارة مجلس لربٌس  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الفار ٌوسؾ مدحت دمحم ٌوسؾ -  595

 فً واالشتران الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة وأمام البالد وخارج داخل فً عنها بالنٌابة والتولٌع والؽٌر المضاء أمام

-:  ٌلً لما وفما   األخرى التولٌع سلطات تكون.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله الشركات، تؤسٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كمال دمحم ولٌد/ السٌد( ب) مجموعة-   على السٌد على دمحم/ السٌد,  الفار ٌوسؾ مدحت دمحم ٌوسؾ/ السٌد( أ) مجموعة 

 8656   برلم    25215526:  تارٌخ ، المجموعة من لشخص ٌكون  للج عبدالرحمن سعد امنٌة/ السٌد سالمة، عفٌفً

 فً الحك( ب) المجموعة من شخص مع مجتمعا  ( أ)  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الفار ٌوسؾ مدحت دمحم ٌوسؾ -  591

 وكافة الضمان خطابات وإصدار منها والتحوٌل والصرؾ واإلٌداع والسحب البنكٌة الحسابات وفتح المال رأس عن االفراج

 مع تعامالتها وكافة الشركة بنشاط المتعلمة العمود وكافة العمل عمود علً والتولٌع الشٌكات وإصدار والمصرفٌة البنكٌة المعامالت

 المثال سبٌل وعلى.  والواردات الصادرات علً للرلابة العامة الهٌبة أمام الشركة تمثٌل والسٌارات، المنموالت وبٌع وشراء الؽٌر

 8656   برلم    25215526:  تارٌخ ، وسجل التجارٌٌن الوكالء سجل أمام والتولٌع المٌد وتجدٌد المٌد

 حك منفردٌن ولهم.  المستوردٌن وسجل المصدرٌن  ادارة مجلس بٌسر  مساهمة شركة  الفار ٌوسؾ مدحت دمحم ٌوسؾ -  592

 8656   برلم    25215526:  تارٌخ ،. صالحٌتهم بعض أو كل فً الؽٌر توكٌل أو تفوٌض

 حك ٌملن المضاء امام الشركه االداراه مجلس ربٌس ٌمثل  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  بدران عبدالسالم معتز نهال -  593

 ولمجلس. االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علً  بالتولٌع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع

 منفردٌن الشركه عن التولٌع حك االداره ولمجلس.  اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فً الحك االداره

 وضمن الشركه باسم التعامل فً الحك اومجتمعٌن منفردٌن  االداره مجلس ربٌس ونابب  االداره مجلس ربٌس وللسٌد اومجتمعٌن

 15117   برلم    25215527:  تارٌخ ، ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها

 التعامل وكذلن اشكالهم بكافه  الخاص والمطاع االعمال  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  بدران عبدالسالم معتز نهال -  594

 وحك الضمان وشهادات الخطابات واصدار الحسابات وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع

  باسم ذلن وكل ؾ والمصار البنون جمٌع مع التعامل صور وكافه.  والرهن االلتراض

  الشركه الصول الشراءوالبٌع عمود علً التولٌع حك مجتمعٌن او منفردٌن لهم وكذلن اؼراضها وضمن ولمصلحتها  الشركه

 ، واجورهم  مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌن فً الحك ولهم الشركه ولصالح باسم  انواعها بكافه والسٌارات

 15117   برلم    25215527:  تارٌخ

 

  وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  بدران عبدالسالم معتز نهال -  595

 اوباالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد

 15117   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ماذكر اوبعض كل فً الؽٌر اوتفوٌض توكٌل حك ولهم

 او منفردٌن ولهم الؽٌر مع  عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم محمود احمد -  596

 او المانون او  الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة  الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 اوسع الصدد هذا فً  مجتمعٌن او منفردٌن لهم و  الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 و العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة او المانون او الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  الشركة الدارة السلطات

 4413   برلم    25215527:  تارٌخ ، مجتمعٌن او منفردٌن للمدٌران

 او منفردٌن ولهم الؽٌر مع  عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  بدوى دمحم محمود شٌماء -  597

 او المانون او  الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما هاباسم التعامل و الشركة  الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً مجتمعٌن

 اوسع الصدد هذا فً  مجتمعٌن او منفردٌن لهم و  الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل.  العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته

 و العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحتة او المانون او الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  الشركة الدارة السلطات

 4413   برلم    25215527:  تارٌخ ، مجتمعٌن او منفردٌن للمدٌران

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم حسن سامى مصطفى -  598

 او المانون او الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك مجتمعٌٌن أو منفردٌن وللمدٌرٌن.العامة للجمعٌة التنفذٌة البحتة

 عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 987   برلم    25215527:  تارٌخ ، واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  الشركة الصول والبٌع الشراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عوٌس امٌن احمد نورهان -  599

 او المانون او الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً منفردٌن

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك مجتمعٌٌن أو منفردٌن وللمدٌرٌن.العامة للجمعٌة التنفذٌة البحتة

 عمود علً التولٌع فً الحك لهم وكذلن اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 987   برلم    25215527:  تارٌخ ، واالراضً العمارٌة وممتلكاتها  الشركة الصول والبٌع الشراء

 او  منفردون الؽٌر مع عاللتها ىف الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  655

 أو أوالمانون الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون

 جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 او  منفردون الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  651

 أو أوالمانون الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون

 جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 او  منفردون الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى محسا -  652

 أو أوالمانون الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون

 جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 او  منفردون الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى حسام -  653

 أو أوالمانون الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون

 جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته

 البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  654

 الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا ٌماف بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون او  منفردون

 أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته أو أوالمانون

 جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  655

 الشركه عمد صراحه به ماأحتفظ عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركه الداره السلطات أوسع الصدد هذا فى مجتمعون او  منفردون

 أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى مجتمعون او منفردون بالتعامل  الحك ولهم العامه للجمعٌة التنفٌذٌه ألبحته أو أوالمانون

 جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون

 وكافة الضمان وشهادات اتخطاب واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  656

 على التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود

 األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  657

 على التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور

 وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود

 األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى حسام -  658

 عمود على التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل

 وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة تلكاتهاومم الشركه ألصول والبٌع الشراء

 األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة

 بإسم والمنموالت والسٌارات واألراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  659

 ودفع لبض فى حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركه

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌه األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 منفردا وهمان دمحم حمدى/ وللسٌد ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركه بمعامالت

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 بإسم والمنموالت والسٌارات واألراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  615

 ودفع لبض فى حك ولهم واجورهم مرتباتهم دٌدوتح الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركه

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌه األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 منفردا وهمان دمحم حمدى/ وللسٌد ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركه بمعامالت

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 والمنموالت والسٌارات واألراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  611

 ودفع لبض فى حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركه بإسم

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌه األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 منفردا وهمان دمحم حمدى/ وللسٌد ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركه بمعامالت

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 والمنموالت والسٌارات واألراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  612

 ودفع لبض فى حك ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم ولصالحها الشركه بإسم

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام والتجارٌه األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 منفردا وهمان دمحم حمدى/ وللسٌد ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك همول باألجل أو بالنمد الشركه بمعامالت

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، والتولٌع وإٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 وؼلك وفتح الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  613

 عن األفراج وحك منها واأللتراض والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات وإستصدار الحسابات 

 المسبول وللمدٌر بالشركه الجمركى التخلٌص نشاط عن والمسبولٌه األدارة حك منفردا حسٌن مدبولى رفاعى دمحم/ وللسٌد المال رأس

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، النشاط هذا بخصوص الشركه بإسم السلطات أوسع الجمركى التخلٌص نشاط عن

 وؼلك وفتح الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  614

 عن األفراج وحك منها واأللتراض والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات وإستصدار الحسابات 

 المسبول وللمدٌر بالشركه الجمركى التخلٌص نشاط عن والمسبولٌه األدارة حك منفردا حسٌن مدبولى رفاعى دمحم/ وللسٌد المال رأس

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، النشاط هذا بخصوص الشركه بإسم السلطات أوسع الجمركى التخلٌص نشاط عن

 وؼلك وفتح الشٌكات على  مدٌر  محدودة ةمسبولٌ ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  615



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن األفراج وحك منها واأللتراض والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات وإستصدار الحسابات 

 المسبول وللمدٌر بالشركه الجمركى التخلٌص نشاط عن والمسبولٌه األدارة حك منفردا حسٌن مدبولى رفاعى دمحم/ وللسٌد المال رأس

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، النشاط هذا بخصوص الشركه بإسم السلطات أوسع الجمركى التخلٌص نشاط عن

 وؼلك وفتح الشٌكات على  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  616

 عن األفراج وحك منها واأللتراض والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات وإستصدار الحسابات 

 المسبول وللمدٌر بالشركه الجمركى التخلٌص نشاط عن والمسبولٌه األدارة حك منفردا حسٌن مدبولى رفاعى دمحم/ وللسٌد المال رأس

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، النشاط هذا بخصوص الشركه بإسم السلطات أوسع الجمركى التخلٌص نشاط عن

 ومكاتبها العماري الشهر ومصلحة الحكومٌة والمصالح كانت  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  617

 وله العرفٌةوالرسمٌة والعمود والمستندات االوراق وتسلٌم والمذكرات وااللتماسات وعلى علٌها والتولٌع الطلبات وتمدٌم ومؤمورٌاتها

 والتمدٌرات التمرٌرات صور وتسلٌم المذكرات وتمدٌم والتصالح الطعن ولجان ومؤمورٌتها الضرابب مصلحة ماما الحضور فً الحك

 تسلم وفى فٌها بما ولبض وتسوٌتها للمحاكم واالمانات الرسوم تمدٌم وفى رفضه ٌرى ما ورفض لبوله ٌرى ما ولبول فٌها والمنالشة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والعمود والمستندات واالوامر االوراق وتسلٌم

 اإلدارٌة والجهات المحاكم كتاب للم والى من العرفٌةوالرسمٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  618

 امام والحضور المخالفات محاضر على والتولٌع المسابم بفمد التمرٌر فً الحك وله ذكر ما كل فً بالتسلٌم الشركة عن والتولٌع

 بجمهورٌة الشركات المتعلمةبؤنشاءوتؤسٌس المسابل بكافة الشركة عن نٌابة فٌالمٌام والحك(  الدولة مجلس) اإلداري المضاء المحاكم

 المختصة واالدارات والوزارات الهٌبات كافة الى الالزمة والمستندات الطلبات جمٌع وتمدٌم تولٌع ذلن سبٌل فً وله العربٌة مصر

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والهٌبةالعامة للشركات العامة االدارة ذلن فً بما

 اإلدارٌة والجهات المحاكم كتاب للم والى من العرفٌةوالرسمٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  619

 امام والحضور المخالفات محاضر على والتولٌع المسابم بفمد التمرٌر فً الحك وله ذكر ما كل فً بالتسلٌم الشركة عن والتولٌع

 بجمهورٌة الشركات المتعلمةبؤنشاءوتؤسٌس المسابل بكافة الشركة عن نٌابة فٌالمٌام والحك(  الدولة مجلس) اإلداري المضاء المحاكم

 المختصة واالدارات والوزارات الهٌبات كافة الى الالزمة والمستندات الطلبات جمٌع وتمدٌم تولٌع ذلن سبٌل فً وله العربٌة مصر

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والهٌبةالعامة للشركات العامة االدارة ذلن فً بما

 ووزارة الحرة والمناطك لالستثمار والهٌبةالعامة المال لسوق  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  625

 والوكالء الموردٌن وسجل وادارات ومكاتب السٌاحة ووزارة والعدل والتجارةالداخلٌة والتموٌن التجارةالخارجٌةوالصناعٌة

 الطعن لجان امام الحضور فً الحك وله المبٌعات على الضرابب ومصلحة التؤمٌناتاالجتماعٌة وهٌبه التجارٌة والؽرؾ التجارٌٌن

  امام الشركات وتعدٌل تؤسٌس عمود على الشركة عن نٌابة التولٌع فً الحك له انه كما المنازعات فض ولجان

   برلم    25215527:  تارٌخ ، الرلابةالعامة وامام والهجرةوالجنسٌة الجوازات ومصلحة التجاري والسجل العماري الشهر

13522 

 ووزارة الحرة والمناطك لالستثمار ةالعامةوالهٌب المال لسوق  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  621

 والوكالء الموردٌن وسجل وادارات ومكاتب السٌاحة ووزارة والعدل والتجارةالداخلٌة والتموٌن التجارةالخارجٌةوالصناعٌة

 الطعن لجان امام الحضور فً الحك وله المبٌعات على الضرابب ومصلحة التؤمٌناتاالجتماعٌة وهٌبه التجارٌة والؽرؾ التجارٌٌن

  امام الشركات وتعدٌل تؤسٌس عمود على الشركة عن نٌابة التولٌع فً الحك له انه كما المنازعات فض ولجان

   برلم    25215527:  تارٌخ ، الرلابةالعامة وامام والهجرةوالجنسٌة الجوازات ومصلحة التجاري والسجل العماري الشهر

13522 

 واالتحاد الصناعة واتحاد التنمٌةالصناعٌة وامام والواردات للصادرات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  622

 المستندات جمٌع واستالم بتولٌع والمٌام الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل الحمفً وله عامه بصفه والبناء للتشٌٌد المصري

 او كل فً الؽٌر توكٌل فً الحك له ولٌس المانون إلحكام طبما الشركات وتسجٌل ولٌد لنشر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ الالزمة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الصناعة واتحاد التنمٌةالصناعٌة وامام والواردات للصادرات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  623

 جمٌع واستالم بتولٌع والمٌام الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل الحمفً وله عامه بصفه والبناء للتشٌٌد المصري واالتحاد

 الؽٌر توكٌل فً الحك له ولٌس المانون إلحكام طبما الشركات وتسجٌل ولٌد لنشر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ الالزمة المستندات

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً

 الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل حك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم محمود احمد -  624

 و البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌـــة ؼٌر و الحكومٌة

 كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارؾ

 الحك لهم كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة باسم ذلن كل و المال راس عن االفراج حك و المصارؾ و البنون مع التعامل صور

 4413   برلم    25215527:  تارٌخ ، الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فً

 الجهات جمٌع امام اؼراضها ضمن و الشركة باسم التعامل حك  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  بدوى دمحم محمود شٌماء -  625

 و البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام المطاع و الحكومٌـــة ؼٌر و الحكومٌة

 كافة و الضمان شهادات و خطابات استصدار و الحسابات ؼلك و فتح و الشٌكات على التولٌع و اٌداع و سحب من  المصارؾ

 الحك لهم كذلن و اؼراضها ضمن و الشركة باسم ذلن كل و المال راس عن االفراج حك و المصارؾ و البنون مع التعامل صور

 4413   برلم    25215527:  تارٌخ ، الشركة الصول البٌع و الرهن و االلتراض و الشراء عمود على التولٌع فً

 باسم المنموالت و السٌارات و االراضً و العمارٌة ممتلكاتها و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد دمحم محمود احمد -  626

 ودفع لبض حك لهم و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن فً الحك لهم و لصالحها و الشركة

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما عضب او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك  ولهما  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

4413 

 باسم المنموالت و السٌارات و االراضً و العمارٌة ممتلكاتها و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  بدوى دمحم محمود شٌماء -  627

 ودفع لبض حك لهم و اجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن فً الحك لهم و لصالحها و الشركة

 تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك  ولهما  باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت

4413 

 فً الحك  ولهم ولصالحها  الشركة باسم والمنموالت والسٌارات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم حسن سامى مصطفى -  628

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن

 توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات

 . ذكر ما بعض او كل فً  الؽٌر تفوٌض او

 الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل حك منفردة عوٌس أمٌن أحمد نورهان/  وللسٌدة 

 987   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك  وفتح

 فً الحك  ولهم ولصالحها  الشركة باسم والمنموالت والسٌارات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عوٌس امٌن احمد نورهان -  629

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  ولهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن

 توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة السندات

 . ذكر ما بعض او كل فً  الؽٌر تفوٌض او

 الشٌكات علً ٌعوالتول واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل حك منفردة عوٌس أمٌن أحمد نورهان/  وللسٌدة 

 987   برلم    25215527:  تارٌخ ، وؼلك  وفتح

  االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم حسن سامى مصطفى -  635

:  تارٌخ ، اؼرضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة المال راس عن واالفراج والرهن

 987   برلم    25215527



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عوٌس امٌن احمد نورهان -  631

:  تارٌخ ، اؼرضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة المال راس عن واالفراج والرهن

 987   برلم    25215527

 .األمرٌكً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  632

 .أمرٌكً دوالر????? الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان عثمان سامح/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 .أمرٌكً دوالر????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

:  تارٌخ ، اإلدارٌةأٌا الجهات امام الحضور فً الحك( المدٌرٌن ؼٌر من) المالً المدٌر عثمان سلٌمان عثمان سامح/للسٌد

 13522   برلم    25215527

 ومكاتبها العماري الشهر ومصلحة الحكومٌة والمصالح كانت  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  633

 وله العرفٌةوالرسمٌة والعمود والمستندات االوراق وتسلٌم والمذكرات وااللتماسات وعلى علٌها والتولٌع الطلبات وتمدٌم ومؤمورٌاتها

 والتمدٌرات التمرٌرات صور وتسلٌم المذكرات وتمدٌم والتصالح الطعن ولجان ومؤمورٌتها الضرابب مصلحة امام الحضور فً الحك

 تسلم وفى فٌها بما ولبض وتسوٌتها للمحاكم واالمانات الرسوم تمدٌم وفى رفضه ٌرى ما ورفض لبوله ٌرى ما ولبول فٌها والمنالشة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والعمود والمستندات واالوامر االوراق وتسلٌم

 ومكاتبها العماري الشهر ومصلحة الحكومٌة والمصالح كانت  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  634

 وله العرفٌةوالرسمٌة والعمود والمستندات االوراق وتسلٌم والمذكرات وااللتماسات وعلى علٌها والتولٌع الطلبات وتمدٌم ومؤمورٌاتها

 والتمدٌرات التمرٌرات صور وتسلٌم المذكرات وتمدٌم والتصالح الطعن ولجان ومؤمورٌتها الضرابب مصلحة امام الحضور فً الحك

 تسلم وفى فٌها بما ولبض وتسوٌتها للمحاكم واالمانات مالرسو تمدٌم وفى رفضه ٌرى ما ورفض لبوله ٌرى ما ولبول فٌها والمنالشة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والعمود والمستندات واالوامر االوراق وتسلٌم

 اإلدارٌة والجهات المحاكم كتاب للم والى من العرفٌةوالرسمٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  635

 امام والحضور المخالفات محاضر على والتولٌع المسابم بفمد التمرٌر فً الحك وله ذكر ما كل فً بالتسلٌم الشركة عن والتولٌع

 بجمهورٌة الشركات المتعلمةبؤنشاءوتؤسٌس المسابل بكافة الشركة عن نٌابة فٌالمٌام والحك(  الدولة مجلس) اإلداري المضاء المحاكم

 المختصة واالدارات والوزارات الهٌبات كافة الى الالزمة والمستندات الطلبات جمٌع وتمدٌم تولٌع ذلن سبٌل فً وله العربٌة مصر

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والهٌبةالعامة للشركات العامة االدارة ذلن فً بما

 اإلدارٌة والجهات المحاكم كتاب للم والى من العرفٌةوالرسمٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  636

 امام والحضور المخالفات محاضر على والتولٌع المسابم بفمد التمرٌر فً الحك وله ذكر ما كل فً بالتسلٌم الشركة عن والتولٌع

 بجمهورٌة تالشركا المتعلمةبؤنشاءوتؤسٌس المسابل بكافة الشركة عن نٌابة فٌالمٌام والحك(  الدولة مجلس) اإلداري المضاء المحاكم

 المختصة واالدارات والوزارات الهٌبات كافة الى الالزمة والمستندات الطلبات جمٌع وتمدٌم تولٌع ذلن سبٌل فً وله العربٌة مصر

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والهٌبةالعامة للشركات العامة االدارة ذلن فً بما

 ووزارة الحرة والمناطك لالستثمار والهٌبةالعامة المال لسوق  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  637

 والوكالء الموردٌن وسجل وادارات ومكاتب السٌاحة ووزارة والعدل والتجارةالداخلٌة والتموٌن التجارةالخارجٌةوالصناعٌة

 الطعن لجان امام الحضور فً الحك وله المبٌعات على الضرابب ومصلحة التؤمٌناتاالجتماعٌة وهٌبه التجارٌة والؽرؾ التجارٌٌن

  امام الشركات وتعدٌل تؤسٌس عمود على الشركة عن نٌابة التولٌع فً الحك له انه كما المنازعات فض ولجان

   برلم    25215527:  تارٌخ ، الرلابةالعامة وامام والهجرةوالجنسٌة الجوازات ومصلحة التجاري والسجل العماري الشهر

13522 

 ووزارة الحرة والمناطك لالستثمار والهٌبةالعامة المال لسوق  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  638

 والوكالء الموردٌن وسجل وادارات ومكاتب السٌاحة ووزارة والعدل والتجارةالداخلٌة والتموٌن التجارةالخارجٌةوالصناعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الطعن لجان امام الحضور فً الحك وله المبٌعات على الضرابب ومصلحة التؤمٌناتاالجتماعٌة وهٌبه التجارٌة والؽرؾ التجارٌٌن

  امام الشركات وتعدٌل تؤسٌس عمود على الشركة عن نٌابة التولٌع فً الحك له انه كما المنازعات فض ولجان

   برلم    25215527:  تارٌخ ، الرلابةالعامة وامام والهجرةوالجنسٌة الجوازات ومصلحة التجاري والسجل العماري الشهر

13522 

 واالتحاد الصناعة واتحاد التنمٌةالصناعٌة وامام والواردات للصادرات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  639

 المستندات جمٌع واستالم بتولٌع اموالمٌ الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل الحمفً وله عامه بصفه والبناء للتشٌٌد المصري

 او كل فً الؽٌر توكٌل فً الحك له ولٌس المانون إلحكام طبما الشركات وتسجٌل ولٌد لنشر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ الالزمة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض

 الصناعة واتحاد التنمٌةالصناعٌة وامام والواردات للصادرات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  645

 جمٌع واستالم بتولٌع والمٌام الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل الحمفً وله عامه بصفه والبناء للتشٌٌد المصري واالتحاد

 الؽٌر توكٌل فً الحك له ولٌس المانون إلحكام طبما الشركات وتسجٌل ولٌد لنشر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ الالزمة المستندات

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً

 الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة( منفردٌن او مجتمعٌن) المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  641

 والمضاء الرسمٌة الجهات امام الشركة باسم التعامل ولهم باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم

 والفنادق الشركات مع والتعالدات البنون جمٌع امام عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك وله ؼٌرها دون الحكومٌة والجهات

 وكالء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركة رضؼ ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة واجراء والخاص العام المطاعٌن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 مع عاللاتها فً الشركة( منفردٌن او مجتمعٌن) المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  642

 والمضاء الرسمٌة الجهات امام الشركة باسم التعامل ولهم باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر

 والفنادق الشركات مع والتعالدات البنون جمٌع امام عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك وله ؼٌرها دون الحكومٌة والجهات

 وكالء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة واجراء والخاص العام المطاعٌن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  643

 جمٌع شراء حك وله باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات واالشتراطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌه

 مما جزء او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ذلن فً وله ابتمانٌه جهة أي من وااللراض والمنموالت والبضابع والمهمات المواد

 .سبك

 :ٌلً كما( المدٌرون ؼٌر من)والبنون الؽٌر امام التولٌع صالحٌات

 (.م.م.ذ.ش)للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

  م.م.ش مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،: العملة

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع لمبالػا كافة ودفع ولبض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  644

 شراء حك وله باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات واالشتراطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌه السندات

 او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ذلن فً وله ابتمانٌه جهة أي من وااللراض والمنموالت والبضابع والمهمات المواد جمٌع

 .سبك مما جزء

 :ٌلً كما( المدٌرون ؼٌر من)والبنون الؽٌر امام التولٌع صالحٌات

 (.م.م.ذ.ش)للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

  م.م.ش مصر: HSBC البنن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،: العملة

 المصري الجنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  645

 مصري جنٌه??????  الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان سامحعثمان/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 مصري جنٌه?????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

 (.م.م.ذ.ش) للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

 (.م.م.ش) مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، الدوالر: العملة

 المصري الجنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  646

 مصري جنٌه??????  الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان سامحعثمان/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 مصري جنٌه?????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

 (.م.م.ذ.ش) للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

 (.م.م.ش) مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، الدوالر: العملة

 .األمرٌكً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  647

 .أمرٌكً دوالر????? الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان عثمان سامح/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 .أمرٌكً دوالر????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

:  تارٌخ ، اإلدارٌةأٌا الجهات امام الحضور فً الحك( المدٌرٌن ؼٌر من) المالً المدٌر عثمان سلٌمان عثمان سامح/للسٌد

 13522   برلم    25215527

 هذا فى منفردا وله الؽٌر مع عاللتها فى الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اللبدي طاهر العزٌز عبد جلٌل -  648

 التنفٌذٌة البحته أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 المطاع و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل حك منفردا للمدٌر و العامة للجمعٌة

 على التولٌع و اٌداع و سحب من المصارؾ و البنون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالها بكافة الخاص المطاع و االعمال لطاع و العام

 4469   برلم    25215527:  تارٌخ ، خطاباتوشهادات واستصدار الحسابات وؼلك فتح و الشٌكات

  البنون مع التعامل صور كافة و الضمان  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اللبدي طاهر العزٌز عبد جلٌل -  649

 الشراء عمود على التولٌع فى الحك له كذلن و اؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل المال رأس عن االفراج وحك المصارؾ و

 وله لصالحها و الشركة باسم المنموالت و السٌارات و االراضى و العمارٌة ممتلكاتها و الشركة ألصول البٌع و الرهن االلتراضو و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و وبٌع تحوٌل و ٌعتول و المبالػ ودفع لبض حك وله اجورهم و مرتباتهم وتحدٌد الشركة وكالء و مستخدمى عزل و تعٌٌن فى الحك

 4469   برلم    25215527:  تارٌخ ، المشارطات و العمود كافة ابرام و التجارٌة و االذنٌة السندات كافة تسدٌد

 وله باالجل أو بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التى الصفمات و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  اللبدي طاهر العزٌز عبد جلٌل -  655

 ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك وله الؽٌر كفالة عمود علً التولٌع حك وله الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع حك

 4469   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  651

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  652

 الؽٌر مع عاللاتها فً الشركة( منفردٌن او مجتمعٌن) المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  653

 والمضاء الرسمٌة الجهات امام الشركة باسم التعامل ولهم باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم

 والفنادق الشركات مع والتعالدات البنون جمٌع امام عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك وله ؼٌرها دون الحكومٌة والجهات

 وكالء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة واجراء والخاص العام المطاعٌن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 مع عاللاتها فً الشركة( منفردٌن او مجتمعٌن) المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  654

 والمضاء الرسمٌة الجهات امام الشركة باسم التعامل ولهم باسمها التعاملو الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً ولهم الؽٌر

 والفنادق الشركات مع والتعالدات البنون جمٌع امام عنها نٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك وله ؼٌرها دون الحكومٌة والجهات

 وكالء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامالت العمود كافة واجراء والخاص العام المطاعٌن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  655

 جمٌع شراء حك وله باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات واالشتراطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌه

 مما جزء او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ذلن فً وله ابتمانٌه جهة أي من وااللراض والمنموالت والبضابع والمهمات المواد

 .سبك

 :ٌلً كما( المدٌرون ؼٌر من)والبنون الؽٌر امام التولٌع صالحٌات

 (.م.م.ذ.ش)للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

  م.م.ش مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،: العملة

 كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  656

 شراء حك وله باألجل او بالنمد الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات واالشتراطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذنٌه السندات

 او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ذلن فً وله ابتمانٌه جهة أي من وااللراض والمنموالت والبضابع والمهمات المواد جمٌع

 .كسب مما جزء

 :ٌلً كما( المدٌرون ؼٌر من)والبنون الؽٌر امام التولٌع صالحٌات

 (.م.م.ذ.ش)للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

  م.م.ش مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ،: العملة

 المصري الجنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  657

 مصري جنٌه??????  الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان سامحعثمان/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 مصري جنٌه?????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

 (.م.م.ذ.ش) للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

 (.م.م.ش) مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، الدوالر: العملة

 المصري الجنٌه  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  658

 مصري جنٌه??????  الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان سامحعثمان/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 مصري جنٌه?????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

 (.م.م.ذ.ش) للبرمجٌات افرٌمٌا شمال انترتتش: الحساب اسم

 (.م.م.ش) مصر: HSBC البنن

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، الدوالر: العملة

 .األمرٌكً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو رواند ماٌكل -  659

 .أمرٌكً دوالر????? الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان عثمان سامح/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 .أمرٌكً دوالر????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

:  تارٌخ ، اإلدارٌةأٌا الجهات امام الحضور فً الحك( المدٌرٌن ؼٌر من) المالً المدٌر عثمان سلٌمان عثمان سامح/للسٌد

 13522   برلم    25215527

 .األمرٌكً  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  منسً ارشٌد ؼسان سامً -  665

 .أمرٌكً دوالر????? الصى بحد منفردان ٌولعان سلٌمان عثمان سامح/ والسٌد منسً ارشٌد ؼسان سامً/  السٌد(: أ) المجموعة

 ألصى بحد( أ) جروب مع مجتمعٌن أو منفردٌن ٌولعان روجر كٌانج ٌوشٌنج/  والسٌد ماندو دل نونا/  السٌد(: ب)المجموعة

 .أمرٌكً دوالر????? 

 .مجتمعٌن ألصى حد بدون ٌولعان فارجسكو اندرو ماٌكل/  والسٌد خاندٌجان دٌفٌد مارن/  السٌد(: ج) المجموعة

:  تارٌخ ، اإلدارٌةأٌا الجهات امام الحضور فً الحك( المدٌرٌن ؼٌر من) المالً المدٌر عثمان سلٌمان عثمان سامح/للسٌد

 13522   برلم    25215527

 ومكاتبها العماري الشهر ومصلحة الحكومٌة والمصالح كانت  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فارجسكو اندرو ماٌكل -  661

 وله العرفٌةوالرسمٌة والعمود نداتوالمست االوراق وتسلٌم والمذكرات وااللتماسات وعلى علٌها والتولٌع الطلبات وتمدٌم ومؤمورٌاتها

 والتمدٌرات التمرٌرات صور وتسلٌم المذكرات وتمدٌم والتصالح الطعن ولجان ومؤمورٌتها الضرابب مصلحة امام الحضور فً الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تسلم وفى فٌها بما ولبض وتسوٌتها للمحاكم واالمانات الرسوم تمدٌم وفى رفضه ٌرى ما ورفض لبوله ٌرى ما ولبول فٌها والمنالشة

 13522   برلم    25215527:  تارٌخ ، والعمود والمستندات واالوامر االوراق وتسلٌم

 صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى حسام -  662

 عمود على التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل

 وعزل تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء

 األذنٌة السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  663

 التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون عم التعامل صور وكافة

 تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود على

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة

 الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  664

 التولٌع فى مجتمعون او منفردون الحك ولهم أؼراضها وضمن الشركة باسم ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة

 تعٌٌن فً الحك ولهم ولصالحها الشركة باسم  والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود على

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك و وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة األذنٌة

 فً الؽٌر أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  665

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل

 فً الؽٌر أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  على     عمر    حسن    شرٌؾ -  666

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل

 فً الؽٌر أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى حسام -  667

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل

 فً الؽٌر أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  عبدزاٌد ناصح شعراوى حسام -  668

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل

 أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  669

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 أوتفوٌض توكٌل حك ولهم باألجل أو بالنمد الشركة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  الوتٌدى سلٌمان ابراهٌم دمحم اللطٌؾ عبد -  675

 5648   برلم    25215527:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر

 الصدد هذا فى ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  671

 للجمعٌه التنفٌذٌه ألبحته أو المانون أو الشركه عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركه ألدارة السلطات أوسع

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام أؼرضها وضمن الشركه بإسم التعامل حك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامه

 التولٌع فى الحك لهم وكذلن أؼرضها وضمن الشركه بإسم ذلن وكل أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، ألصول والبٌع والرهن واأللتراض الشراء عمود على

 الصدد هذا فى ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد وهمان دمحم حمدى -  672

 للجمعٌه التنفٌذٌه ألبحته أو المانون أو الشركه عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركه ألدارة السلطات أوسع

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام أؼرضها وضمن الشركه بإسم التعامل حك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامه

 التولٌع فى الحك لهم وكذلن أؼرضها وضمن الشركه بإسم ذلن وكل أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، ألصول والبٌع والرهن واأللتراض الشراء عمود على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الصدد هذا فى ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  673

 للجمعٌه التنفٌذٌه ألبحته أو المانون أو الشركه عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركه ألدارة السلطات أوسع

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام أؼرضها وضمن الشركه بإسم التعامل حك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامه

 التولٌع فى الحك لهم وكذلن أؼرضها وضمن الشركه بإسم ذلن وكل أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، ألصول والبٌع والرهن واأللتراض الشراء عمود على

 الصدد هذا فى ولهم الؽٌر مع عاللتها فى الشركه المدٌرٌن ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حسٌن مدبولى رفاعى دمحم -  674

 للجمعٌه التنفٌذٌه ألبحته أو المانون أو الشركه عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركه ألدارة السلطات أوسع

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام أؼرضها وضمن الشركه بإسم التعامل حك منفردٌن أو مجتمعٌن وللمدٌرٌن العامه

 التولٌع فى الحك لهم وكذلن أؼرضها وضمن الشركه بإسم ذلن وكل أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع

 14685   برلم    25215527:  تارٌخ ، ألصول والبٌع والرهن واأللتراض الشراء عمود على

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبدالسالم ابراهٌم دمحم -  675

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد امٌن المنعم عبد دمحم -  676

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرٌع ابو ابراهٌم الهادي عبد دمحم -  677

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبدالسالم ابراهٌم دمحم -  678

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد امٌن المنعم عبد دمحم -  679

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرٌع ابو ابراهٌم الهادي عبد دمحم -  685

 فً فمط منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبدالسالم ابراهٌم دمحم -  681

 التنفٌذٌة البحته أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعٌة

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك فمط منفردٌن للمدٌران و

 ألصول الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة

 فً فمط منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد امٌن المنعم عبد دمحم -  682

 التنفٌذٌة البحته أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .ةالعام للجمعٌة

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك فمط منفردٌن للمدٌران و

 ألصول الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة

 8165   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  فام امٌن شكرى منى -  683

 8165   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم محمود خالد ندى -  684

 8165   برلم    25215535:  تارٌخ ، استمالة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  أدٌب ادوارد امٌر مٌرنا -  685

 منفردٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة المدٌران ٌمثل  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرٌع ابو ابراهٌم الهادي عبد دمحم -  686

 البحته أو المانون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً فمط

 .العامة للجمعٌة التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك فمط منفردٌن للمدٌران و

 ألصول الشراء عمود على التولٌع حك لهم وكذلن لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، وممتلكاتها الشركة

 و تعٌٌن فً الحك ولهم المنموالت و والسٌارات واألراضً العمارٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم عبدالسالم ابراهٌم دمحم -  687

 وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد لشركةا ووكالء مستخدمً عزل

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام و التجارٌة و األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 مع مجتمعا   سرٌع ابو ابراهٌم عبدالهادي دمحم/  وللسٌد. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تموٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، التعامل احمد أمٌن عبدالمنعم دمحم/  السٌد

 و تعٌٌن فً الحك ولهم المنموالت و والسٌارات واألراضً العمارٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد امٌن المنعم عبد دمحم -  688

 وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً عزل

 الشركة بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام و التجارٌة و األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 مع مجتمعا   سرٌع ابو ابراهٌم عبدالهادي دمحم/  وللسٌد. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تموٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، التعامل احمد أمٌن عبدالمنعم دمحم/  السٌد

 فً الحك ولهم المنموالت و والسٌارات واألراضً العمارٌة  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرٌع ابو ابراهٌم الهادي عبد دمحم -  689

 المبالػ ودفع لبض حك ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء مستخدمً عزل و تعٌٌن

 بمعامالت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود كافة ابرام و التجارٌة و األذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 سرٌع ابو ابراهٌم عبدالهادي دمحم/  وللسٌد. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تموٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشركة

 15315   برلم    25215535:  تارٌخ ، التعامل احمد أمٌن عبدالمنعم دمحم/  السٌد مع مجتمعا  

 حسابات وفتح اٌداع و سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  دمحم سالمعبدال ابراهٌم دمحم -  695

 الشركة ألصول والبٌع والرهن المال راس عن االفراج و الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة

    25215535:  تارٌخ ،. لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل االلتراض و والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها

 15315   برلم

 حسابات وفتح اٌداع و سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  احمد امٌن المنعم عبد دمحم -  691

 الشركة ألصول والبٌع والرهن المال راس عن االفراج و الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة

    25215535:  تارٌخ ،. لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل االلتراض و والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها

 15315   برلم

 وفتح اٌداع و سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  سرٌع ابو ابراهٌم الهادي عبد دمحم -  692

 ألصول والبٌع والرهن المال راس عن االفراج و الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات

:  تارٌخ ،. لصالحها و الشركة باسم ذلن وكل االلتراض و والمنموالت والسٌارات واألراضً العمارٌة وممتلكاتها الشركة

 15315   برلم    25215535

   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌدى صادق احمد احمد الرحمن عبد -  693

14931 

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالحمٌد السٌد على -  694

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فودة امٌن نبٌل زشاهٌنا -  695

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  منتدب عضو  مساهمة شركة  الخولى احمد ٌوسؾ احمد -  696

 8635   برلم    25215535:  تارٌخ ، استماله  منتدب عضو  مساهمة شركة  ANKUSH ARORA ارورا انكوش -  697

/ للسٌدٌن الممررة والصالحٌات السلطات بذات وذلن  منتدب عضو  مساهمة شركة  ANKUSH ARORA ارورا انكوش -  698

 8635   برلم    25215535:  تارٌخ ،. تعدٌل ادنً دون هً كما المنتدب اإلدارة مجلس وعضو اإلدارة مجلس ربٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  صبري حسن ماجد هٌثم -  699

 التصرفات كافة ابرام  حك له  االدارة مجلس لربٌس  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  شابرى عبدهللا الؽنى عبد دمحم -  755

 .  الشركة باسم وااللتراض والرهن والشراء كالبٌع الشركة باسم المانونٌة والتعالدات

 والمشاركة واالندماج والتعدٌل انواعها بكافة لصالحها و الشركة باسم شركات فى الدخول أو الشركات  عمود على والتولٌع**

 المالٌة للرلابة العامة والهٌبة الحره والمناطك الستثمار العامة الهٌبة امام وذلن الجدٌدة الشركات فً الشركة دخول و واالنشاء

    25215535:  تارٌخ ، الجهات وكافة المبٌعات على الضرابب ومصلحة التجارى والسجل التجارٌة والؽرفة العمارى والشهر

 13663   برلم

 . حكومٌة والؽٌر الحكومٌة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  شابرى عبدهللا الؽنى عبد دمحم -  751

 بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم والتعامل**

 واستصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم

 ذلن وكل والمصارؾ البنون مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة باسم والرهن االلتراض وحك الضمان وشهادات خطابات

:  تارٌخ ، العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك وكذلن اؼراضها وضمن الشركة باسم

 13663   برلم    25215535

 وكذلن الشركة باسم والمنموالت والسٌارات واألراضً  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  شابرى عبدهللا الؽنى عبد دمحم -  752

 السندات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض ولهحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد مستخدمً وعزل  تعٌٌن فى الحك

 . والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌة

 13663   برلم    25215535:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل فى حك وله**

    25215535:  تارٌخ ، استماله  وعضومنتدب ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  753

 8635   برلم

 والصالحٌات السلطات بذات وذلن  وعضومنتدب ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  خضر عبدالعزٌز دمحم عادل دمحم -  754

   برلم    25215535:  تارٌخ ،. تعدٌل ادنً دون هً كما المنتدب اإلدارة مجلس وعضو اإلدارة مجلس ربٌس/ للسٌدٌن الممررة

8635 

  السٌد دمحم ٌاسراحمد -  755

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  متفرغ ؼٌر ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  االخضر

 14931   برلم    25215535:  تارٌخ ، مستمل  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  صالح دمحم ممدوح نجٌها -  756

 حلمً/  االستاذ للسٌد "  وعضومنتدب ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد الودود عبد الدٌن عز دمحم -  757

 مجلس ربٌس نابب  عبداللطٌؾ عبدالودود الدٌن عز دمحم/ االستاذ السٌد مع منفردا او مجتمعا االداره مجلس ربٌس لطب حلمً فوزي

 لطاع و الرسمٌة و الحكومٌة الجهات امام التولٌع حك فً االداره مجلس ربٌس الصالحٌات نفس وله  منتدب وعضو  االداره

 لسوق العامة الهٌبة و الشركات مصلحة و الضرابب و التوثٌك و العماري الشهر مصلحة امام التولٌع و الخاص و العام االعمال

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، و الداخلٌة التعالدات و االتفالات و العمود و المالٌة المعامالت على التولٌع كذلن و المال

 المطاع مع سواء الخارجٌة  وعضومنتدب ادارة مجلس ربٌس نابب  مساهمة شركة  اللطٌؾ عبد الودود عبد الدٌن عز دمحم -  758

 الشركة حسابات من السحب و االٌداع و الحسابات فتح من البنكٌة المعامالت فى كذلن و العام االعمال لطاع او الحكومً او الخاص

 الرهن و للؽٌر وتوكٌل للؽٌر او للنفس البٌع و الشراء و الضمان خطابات و االعتمادات و االبتمانٌة التسهٌالت المروض طلب و

 الى ٌحك و البنون من بنكٌة تعامالت اى و الشركة باسم ذلن كل و السٌارات و األراضً و العمارٌة ممتلكاتها و الشركة الصول

   برلم    25215531:  تارٌخ ، ذكر مما بعض او كل فى ؼٌرهم او االدارة مجلس اعضاء من سواء الؽٌر  وتوكٌل تفوٌض منهما

8391 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه استمالة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن صالح -  759

 6793   برلم    25215531

:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه استمالة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى المجٌد عبد -  715

 6793   برلم    25215531

:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه  استماله  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن صالح -  711

 6793   برلم    25215531

:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه  استماله  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى المجٌد عبد -  712

 6793   برلم    25215531

 لربٌس:  التالً النحو علً اختصاصاته  وٌكون  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن صالح -  713

 بالتولٌع مفوض شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع حك  اومنفردٌن مجتمعٌن المنتدب والعضو  االداره مجلس

  ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك  االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات التعامالت هذه علً

 باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب والعضو االدارة مجلس ولربٌس مجتمعٌن او منفردٌن الشركه عن التولٌع حك اٌضا

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركه

 لربٌس:  التالً النحو علً اختصاصاته  وٌكون  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى المجٌد عبد -  714

 بالتولٌع مفوض شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع حك  اومنفردٌن مجتمعٌن المنتدب والعضو  االداره مجلس

  ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك  االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات التعامالت هذه علً

 باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب والعضو االدارة مجلس ولربٌس مجتمعٌن او منفردٌن الشركه عن التولٌع حك اٌضا

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اتالجه جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركه

 بكافة  الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن صالح -  715

 واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من  والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم

 وضمن ولمصلحتها الشركه باسم  سبك ما وجمٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات

  وتحوٌل وتولٌع  المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً والحك ؼرضها

   برلم    25215531:  تارٌخ ، التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع

6793 

 بكافة  الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى المجٌد عبد -  716

 واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من  والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم

 وضمن ولمصلحتها الشركه باسم  سبك ما وجمٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  صور وكافة  الضمان وشهادات خطابات

  وتحوٌل وتولٌع  المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً والحك ؼرضها

   برلم    25215531:  تارٌخ ، التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافة وتسدٌد وبٌع

6793 

 حك وكذالن واالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن صالح -  717

   ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 الشركه الصول البٌع عمود علً التولٌع حك  مجتمعٌن المنتدبٌن واالعضاء االداره مجلس  والعضاء االداره مجلس لربٌس

:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود علً التولٌع حك كذلن  ولمصلحتها الشركه باسم والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها

 6793   برلم    25215531

 حك وكذالن واالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى المجٌد عبد -  718

   ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركه الصول البٌع عمود علً التولٌع حك  مجتمعٌن المنتدبٌن واالعضاء االداره مجلس  والعضاء االداره مجلس لربٌس

:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود علً التولٌع حك كذلن  ولمصلحتها الشركه باسم والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها

 6793   برلم    25215531

 مجلس ربٌس لطب حلمً فوزي حلمً/  االستاذ للسٌد "  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  لطب حلمى فوزى حلمى -  719

 وله  منتدب وعضو  االداره مجلس ربٌس نابب  عبداللطٌؾ عبدالودود الدٌن عز دمحم/ االستاذ السٌد مع منفردا او مجتمعا االداره

 التولٌع و الخاص و العام االعمال لطاع و الرسمٌة و الحكومٌة الجهات امام التولٌع حك فً االداره مجلس ربٌس الصالحٌات نفس

 المعامالت على التولٌع كذلن و المال لسوق العامة الهٌبة و الشركات مصلحة و الضرابب و التوثٌك و العماري الشهر مصلحة امام

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، و الداخلٌة التعالدات و االتفالات و العمود و المالٌة

 لطاع او الحكومً او الخاص المطاع مع سواء الخارجٌة  ادارة مجلس ربٌس  مساهمة شركة  لطب حلمى فوزى حلمى -  725

 التسهٌالت المروض طلب و الشركة حسابات من السحب و االٌداع و الحسابات فتح من البنكٌة المعامالت فى كذلن و العام االعمال

 ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و للؽٌر وتوكٌل للؽٌر او للنفس البٌع و الشراء و الضمان خطابات و االعتمادات و االبتمانٌة

 الؽٌر  وتوكٌل تفوٌض منهما الى ٌحك و البنون من بنكٌة تعامالت اى و الشركة باسم ذلن كل و السٌارات و األراضً و العمارٌة

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، ذكر مما بعض او كل فى ؼٌرهم او االدارة مجلس اعضاء من سواء

    25215531:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه استمالة  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن عالء -  721

 6793   برلم

    25215531:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه استمالة  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن سٌؾ دمحم -  722

 6793   برلم

    25215531:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه  استماله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن عالء -  723

 6793   برلم

:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه  استماله  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن سٌؾ دمحم -  724

 6793   برلم    25215531

 مجلس لربٌس:  التالً النحو علً اختصاصاته  وٌكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن عالء -  725

 هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع حك  اومنفردٌن مجتمعٌن المنتدب والعضو  االداره

 حك اٌضا  ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك  االداره سولمجل االداره مجلس من والتعهدات التعامالت

 الشركه باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب والعضو االدارة مجلس ولربٌس مجتمعٌن او منفردٌن الشركه عن التولٌع

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن

 لربٌس:  التالً النحو علً اختصاصاته  وٌكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن سٌؾ دمحم -  726

 بالتولٌع مفوض شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع حك  اومنفردٌن مجتمعٌن المنتدب والعضو  االداره مجلس

  ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك  االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات التعامالت هذه علً

 باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب والعضو االدارة مجلس ولربٌس مجتمعٌن او منفردٌن الشركه عن التولٌع حك اٌضا

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركه

 اشكالهم بكافة  الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن عالء -  727

 خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من  والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن

 ؼرضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم  سبك ما وجمٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  صور وكافة  الضمان وشهادات

 وبٌع  وتحوٌل وتولٌع  المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً والحك

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات افةك وتسدٌد

 اشكالهم بكافة  الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن سٌؾ دمحم -  728

 خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من  والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل وكذلن

 ؼرضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم  سبك ما وجمٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  صور وكافة  الضمان وشهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبٌع  وتحوٌل وتولٌع  المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن فً والحك

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، التً والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافة وتسدٌد

 توكٌل حك وكذالن واالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن عالء -  729

   ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض

 الشركه الصول البٌع عمود علً التولٌع حك  مجتمعٌن المنتدبٌن واالعضاء االداره مجلس  والعضاء االداره مجلس لربٌس

:  تارٌخ ، هنوالر المرض عمود علً التولٌع حك كذلن  ولمصلحتها الشركه باسم والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها

 6793   برلم    25215531

 حك وكذالن واالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك  منتدب عضو  مساهمة شركة  الموصللى الدٌن محى الدٌن سٌؾ دمحم -  735

   ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 الشركه الصول البٌع عمود علً التولٌع حك  مجتمعٌن المنتدبٌن واالعضاء االداره مجلس  والعضاء االداره مجلس لربٌس

:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود علً التولٌع حك كذلن  ولمصلحتها الشركه باسم والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها

 6793   برلم    25215531

 ربٌس لطب حلمً فوزي حلمً/  االستاذ للسٌد "  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالعال  دروٌش الدٌن جالل اٌهاب -  731

  منتدب وعضو  االداره مجلس ربٌس نابب  عبداللطٌؾ عبدالودود الدٌن عز دمحم/ االستاذ السٌد مع منفردا او مجتمعا االداره مجلس

 و الخاص و العام االعمال لطاع و الرسمٌة و الحكومٌة الجهات امام التولٌع حك فً االداره مجلس ربٌس الصالحٌات نفس وله

 على التولٌع كذلن و المال لسوق العامة الهٌبة و الشركات مصلحة و الضرابب و التوثٌك و العماري الشهر مصلحة امام التولٌع

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، و الداخلٌة التعالدات و االتفالات و العمود و المالٌة المعامالت

 او الحكومً او الخاص المطاع مع سواء الخارجٌة  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالعال  دروٌش الدٌن جالل اٌهاب -  732

 المروض طلب و الشركة حسابات من السحب و االٌداع و الحسابات فتح من البنكٌة المعامالت فى كذلن و العام االعمال لطاع

 و الشركة الصول الرهن و للؽٌر وتوكٌل للؽٌر او للنفس البٌع و الشراء و الضمان خطابات و االعتمادات و االبتمانٌة التسهٌالت

 تفوٌض منهما الى ٌحك و البنون من بنكٌة تعامالت اى و الشركة باسم ذلن كل و السٌارات و األراضً و العمارٌة ممتلكاتها

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، ذكر مما بعض او كل فى ؼٌرهم او االدارة مجلس اعضاء من سواء الؽٌر  وتوكٌل

   برلم    25215531:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه استمالة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوطو حسٌن ملن -  733

6793 

   برلم    25215531:  تارٌخ ، المجلس من وخروجه  استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوطو حسٌن ملن -  734

6793 

  االداره مجلس لربٌس:  التالً النحو علً اختصاصاته  وٌكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  وطوالط حسٌن ملن -  735

 التعامالت هذه علً بالتولٌع مفوض شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت علً التولٌع حك  اومنفردٌن مجتمعٌن المنتدب والعضو

 عن التولٌع حك اٌضا  ٌخولهم وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عدة ٌعٌن ان فً الحك  االداره ولمجلس االداره مجلس من والتعهدات

 وضمن الشركه باسم التعامل حك منفردٌن او مجتمعٌن المنتدب والعضو االدارة مجلس ولربٌس مجتمعٌن او منفردٌن الشركه

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات جمٌع امام اؼراضها

 وكذلن اشكالهم بكافة  الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوطو حسٌن ملن -  736

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات علً والتولٌع واٌداع سحب من  والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل

 فً والحك ؼرضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم  سبك ما وجمٌع والمصارؾ البنون جمٌع مع التعامل  صور وكافة  الضمان

 كافة وتسدٌد وبٌع  وتحوٌل وتولٌع  المبالػ ودفع لبض وحك واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمً وعزل تعٌٌن

 6793   برلم    25215531:  تارٌخ ، ًالت والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات

 توكٌل حك وكذالن واالجل بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطوطو حسٌن ملن -  737

   ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر وتفوٌض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركه الصول البٌع عمود علً التولٌع حك  مجتمعٌن المنتدبٌن واالعضاء االداره مجلس  والعضاء االداره مجلس لربٌس

:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود علً التولٌع حك كذلن  ولمصلحتها الشركه باسم والسٌارات واالراضً العمارٌه وممتلكاتها

 6793   برلم    25215531

 ربٌس لطب حلمً فوزي حلمً/  االستاذ للسٌد "  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى السٌد ابراهٌم عزت دمحم -  738

  منتدب وعضو  االداره مجلس ربٌس نابب  عبداللطٌؾ عبدالودود الدٌن عز دمحم/ االستاذ السٌد مع منفردا او مجتمعا االداره مجلس

 و الخاص و العام االعمال لطاع و الرسمٌة و الحكومٌة الجهات امام التولٌع حك فً االداره مجلس ربٌس الصالحٌات نفس وله

 على التولٌع كذلن و المال لسوق العامة الهٌبة و الشركات مصلحة و الضرابب و التوثٌك و العماري الشهر مصلحة امام التولٌع

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، و الداخلٌة التعالدات و االتفالات و العمود و المالٌة المعامالت

 او الحكومً او الخاص المطاع مع سواء الخارجٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى السٌد ابراهٌم عزت دمحم -  739

 المروض طلب و الشركة حسابات من السحب و االٌداع و الحسابات فتح من البنكٌة المعامالت فى كذلن و العام االعمال لطاع

 و الشركة الصول الرهن و للؽٌر وتوكٌل للؽٌر او للنفس البٌع و الشراء و الضمان خطابات و االعتمادات و االبتمانٌة التسهٌالت

 تفوٌض منهما الى ٌحك و البنون من بنكٌة تعامالت اى و الشركة باسم ذلن كل و السٌارات و األراضً و العمارٌة ممتلكاتها

 8391   برلم    25215531:  تارٌخ ، ذكر مما بعض او كل فى ؼٌرهم او االدارة مجلس اعضاء من سواء الؽٌر  وتوكٌل

 المدٌران ٌمثل -. محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌران ٌباشر و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نخله ابراهٌم حبٌب عصام -  745

 عداما فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً أومنفردٌن مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة

 بـاسم التعامـل فى الحك اومنفردٌن مجتمعٌن وللمـدٌرٌن. العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو أوالمانون الشركة دعم صراحة به أحتفظ

 بكافـة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌـة الجهـات جمٌع امـام اؼراضـها وضـمن الشـركة

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ ، البنون جمٌع مع التعامل وكـذلن اشـكالهم

 المدٌران ٌمثل -. محددة ؼٌر لمدة وظابفهم المدٌران ٌباشر و  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حنٌن مالن عاطؾ مالن -  741

 عداما فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً أومنفردٌن مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عاللتها فً الشركة

 بـاسم التعامـل فى الحك اومنفردٌن مجتمعٌن وللمـدٌرٌن. العامة للجمعٌة التنفٌذٌة البحته أو أوالمانون الشركة عمد صراحة به أحتفظ

 بكافـة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌـة الجهـات جمٌع امـام اؼراضـها وضـمن الشـركة

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ ، البنون جمٌع مع التعامل وكـذلن اشـكالهم

 صـور وكافـة حسابـات وفتح واٌـداع سـحب من والمصارؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نخله ابراهٌم حبٌب عصام -  742

 بـاسم ذلـن وكـل والرهن االلتراض وحك المـال راس عن واالـفراج الشـٌكات على والتولٌع والمصـارؾ البنون جمٌـع مـع التعامـل

 واالراضـً العمارٌة وممتلكاتها الشـركة الـصول والرهن والبٌع الشـراء عمود على التولٌع حك لهم وكـذلن ولصالحهـا الشـركة

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد ووكالءالشركه مسـتخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم والمنموالت والسـٌارات

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ ، وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم ولصالحها الشـركة باسم ذلن

 صـور وكافـة حسابـات وفتح واٌـداع سـحب من والمصارؾ  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حنٌن مالن عاطؾ مالن -  743

 بـاسم ذلـن وكـل والرهن االلتراض وحك المـال راس عن واالـفراج الشـٌكات على والتولٌع والمصـارؾ البنون جمٌـع مـع التعامـل

 واالراضـً العمارٌة وممتلكاتها الشـركة الـصول والرهن والبٌع الشـراء عمود على التولٌع حك لهم وكـذلن ولصالحهـا الشـركة

 وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد ووكالءالشركه مسـتخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهم والمنموالت والسـٌارات

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ ، وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم ولصالحها الشـركة باسم ذلن

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السـندات كافة وتسدٌـد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  نخله ابراهٌم حبٌب عصام -  744

 ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشـركه بمعامالت تتعلك التى والصـفمات رطاتوالمشا

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ

 العمود كافة وابرام والتجارٌة االذنٌه السـندات كافة وتسدٌـد  مدٌر  محدودة مسبولٌة ذات  حنٌن مالن عاطؾ مالن -  745

 ، ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم باالجل او بالنمد الشـركه بمعامالت تتعلك التى والصـفمات والمشارطات

 15232   برلم    25215531:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


