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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لٌد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه عبدالفتاح طلعت احمد لصاحبها الحمام سالالت وانتاج لتربٌة المصرٌة -  1

 مراعاة مع اللحوم او التسمٌن او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحمام جمٌع تربٌة عن 2743 برلم 22212525 فى

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

 - المدارس

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالموجود دمحم حسن لصاحبها للبالستٌن االخالص مصنع -  2

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 2217 لسنة 72 رلم للمانون التنفٌذٌة الالئحه داخل من انشطه عن 2744 برلم 22212525

 النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -(  ومطبوعه ساده)  البالستٌن واالكٌاس الروالت

 الوزراء رئٌس بمرارا ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك

 التنفٌذٌة الالئحة خارج من انشطة -  2228 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرارا ومراعاة 2227 لسنة 352 رلم

 - الجزٌره بهالٌل:  بجهة ، لسنة 72 رلم للمانون

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالموجود دمحم حسن لصاحبها للبالستٌن االخالص مصنع -  3

 لالنشطة مستمل مالى ومركز حسابات بافراد المنشأة التزام مع - العمومٌة التورٌدات - 2217 عن 2744 برلم 22212525

 االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع به الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تممتع عدم مع

 - الجزٌره بهالٌل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة

 لٌد ، 752220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز خلٌفة ابوالسعود وفاء لصاحبتها البالستٌن لالكٌاس الوفاء مصنع -  4

 الموانٌن احكام مراعاة مع ومطبوعه ساده بالستٌن وشنط اكٌاس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2752 برلم 22212511 فى

 عنبر 115 رلم الوحده:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - بالكوثر الصناعٌة المنطمة - الصغٌره الصناعات بمجمع أ نموذج 34

 رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحٌم عبدالعال عبدالرحٌم دمحم لصاحبها اٌاوالهد الدعاٌة شنط لتصنٌع first onel وان فرست مصنع -  5

 المشة من وهداٌا دعاٌة شنط وتصنٌع النتاج مصنع وتشغٌل الامة - عن 2752 برلم 22212517 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله

 الموانٌن احكام مراعاة مع(  مطبوعه - ساده - صغٌره- كبٌره)  ورلٌة وشنط اكٌاس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - منسوجه غٌر

 - عبدالحلٌم احمد شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 -. العربٌة مصر بجمهورٌة المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى النشاط ممارسة مولع - الجمهورٌة شارع من متفرع

 لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر عبدالرازق عبدالداٌم عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات درٌم مصنع -  6

 انتاج المدخنة او المملحه او المجففة اللحوم صنع - اللحوم مصنعات النتاج مصنع وتشغٌل الامة عن 2754 برلم 22212519 فى

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن ماحكا مراعاة مع الدواجن مصنعات

 -( أ) نموذج -(22) رلم عنبر -( 86،82) ارلام الوحدات/  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 بالكوثر الصناعٌه بالمنطمة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 االستشارات تمدٌم -1  ،  شركة   M A PARTNERS for  Archeticture * More المعمارٌة الهندسه لالستشارات اٌه ام -  1

 بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة

 المالٌه االوراق مجال فى العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة

 مع العمارى االستثمار -3 العمومٌه المماوالت -2(  التنفٌذٌه والئحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فى علٌها المنصوص

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

 باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم -1 عن ، 2755 برلم 22212519 فى ،لٌدت 1222220222   مالها

 وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات نٌةالمانو االستشارات وكذا المالٌه االوراق

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

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع العمارى االستثمار -3 العمومٌه المماوالت -2(  التنفٌذٌه والئحته المال راس سوق

 مختار شركة بجوار المهندسٌن نادى امام:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -  ،  شركة   وشركاه سباق دٌاب عبدالرحمن محمود شركة -  2

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة

 االراضى وتجهٌز استصالح - 2228 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2227 لسنة 352 رلم الوزراء

 االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة واستزراعاالراضى لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك

 ، 2751 برلم 22212517 فى ،لٌدت 5252220222   مالها ،رأس   تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى ماراالستث - عن

 رئٌس لرار ومراعاة 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - 2228 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة واستزراعاالراضى

 - الشباب شارع:  بجهة ، تستخدم

 الغمر بطرٌمة الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق  ،  شركة   وشركاه سباق دٌاب عبدالرحمن محمود شركة -  3

 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرارا ومراعاة 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك فٌماعدا

 بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن ةالخارج االنشطة - الدولٌة المدارس عدا فٌما المدارس وتشغٌل وادارة انشاء - 2228 لسنة

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة التزام مع العمومٌة المماوالت - التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم

 ، 2751 برلم 22212517 فى ،لٌدت 5252220222   مالها ،رأس   بهذا الشركة التزام عدم حالة فً االستثمار بمانون الوارده

 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك فٌماعدا الغمر بطرٌمة الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق عن

 المدارس عدا فٌما المدارس وتشغٌل وادارة انشاء - 2228 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرارا ومراعاة 2227

 مع العمومٌة المماوالت - التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارجة االنشطة - الدولٌة

:  بجهة ، بهذا الشركة التزام عدم حالة فً االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة التزام

 - الشباب شارع

 وعلى به الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط  ،  شركة   وشركاه سباق دٌاب عبدالرحمن محمود شركة -  4

 الخارجة االنشطة لبل  التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الواردة االنشطة ممارسة الشركة

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المجاالت تلن عن

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط عن ، 2751 برلم 22212517 فى ،لٌدت 5252220222   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الواردة االنشطة ممارسة الشركة وعلى به الوارده والحوافز

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المجاالت تلن عن الخارجة االنشطة لبل  التنفٌذٌة

 - الشباب شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 ،  عن ، 2765 برلم 22212526 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكة علوان ثابت احمد شركة -  5

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع اخمٌم مركز - نٌدة:  بجهة

  عن ، 2764 برلم 22212525 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه عبدالمسٌح شنوده دٌبس فادى -  6

 ع.م.ج داخل المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع - االصفر الكوم:  بجهة ،
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:  بجهة ،  عن ، 2761 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   العامة للمماوالت الصمور -  7

 سوهاج_  السالم دار مركز_  الجالٌله

 ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس    ،  شركة(    Narmar)  االراضى واستصالح والمماوالت رىالعما لالستثمار نارمر -  8

 - الغربٌة المشاودة:  بجهة ،  عن ، 2774 برلم 22212531 فى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام  ،  شركة(    م ذم ش) اٌجٌبت بالس ساهم -  9

 الموانٌن احكام عن ، 2748 برلم 22212512 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 - خالد بنى شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 فٌما والتوزٌع العامه التجارة -3 العمومٌة التورٌدات -2 العمومٌه المماوالت -1  ،  شركة(    م ذم ش) اٌجٌبت بالس ساهم -  12

 األراضً استزراع - لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-4 لانونا به مسموح هو

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

 رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.  الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 ، 2748 برلم 22212512 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   مراعاة مع-2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

 وتجهٌز استصالح-4 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة -3 العمومٌة التورٌدات -2 العمومٌه المماوالت -1 عن

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

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

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 - خالد بنى شارع:  بجهة ، مراعاة مع-2228

 برلم 22212523 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌها عبدالرحمن حمدان دمحم اسراء شركة -  11

 - اخمٌم مدٌنة مجلس خلف:  بجهة ،  عن ، 2759

 72 رلم للمانون التنفٌذٌة الالئحة داخل من انشطة  ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  والداجنى الحٌوانى االنتاج لمستلزمات المعروف -  12

 مصنع وتشغٌل الامة - االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - البٌطرٌة المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 2217 لسنة

 األراضً استزراع.   لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  - والمبٌدات االسمدة لتصنٌع

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن لحالتٌنا هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة

 22212518 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة - الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 2217 لسنة 72 رلم للمانون التنفٌذٌة الالئحة داخل من انشطة عن ، 2753 برلم

 األراضً وتجهٌز استصالح  - والمبٌدات االسمدة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - البٌطرٌة

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

 أنواع جمٌع تربٌة - الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 - السرٌع اسوان الماهرة طرٌك:  بجهة ، كان سواء الحٌوانات

 أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن  ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  والداجنى الحٌوانى االنتاج لمستلزمات المعروف -  13

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

 المانون مراعاة مع التجارٌة التوكٌالت - 2217 لسنة 72 رلم للمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج من انشطة - السمكٌة المزارع الامة

 الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز حسابات بافراد الشركة التزام مع التجارٌة الوكاله اعمال بنظٌم الخاص 1982 لسنة 122 رلم

 ذلن عن ، 2753 برلم 22212518 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون

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

 - 2217 لسنة 72 رلم للمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج من انشطة - السمكٌة المزارع الامة -.  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو

 حسابات بافراد الشركة التزام مع التجارٌة الوكاله اعمال بنظٌم الخاص 1982 لسنة 122 رلم المانون مراعاة مع التجارٌة التوكٌالت

 - السرٌع اسوان الماهرة طرٌك:  بجهة ، الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا  ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  والداجنى الحٌوانى االنتاج لمستلزمات المعروف -  14

 االخالل دون وذلن به الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع االستثمار بمانون الواردة والحوافز

 تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام



 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

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بأعمالها شبٌه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى

 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 االنشطة تمتع عدم مع االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا عن ، 2753 برلم 22212518

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن به الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

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

 تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بأعمالها شبٌه اعماال تزاول

 - السرٌع اسوان الماهرة طرٌك:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او

  عن ، 2772 برلم 22212527 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   والتجارة العمارى لالستثمار المتحدة -  15

 طما مركز - الكرنن ش:  بجهة ،

                           شٌكوالته اند فوود مٌكس طلمه -  16

TAL2A MIX FOOD AND CHEKOLATA   عن ، 2762 برلم 22212523 فى ،لٌدت 5220222   مالها ،رأس    ،  شركة  ، 

 - الجمهورٌة شارع من المتفرع الشرٌف شارع 5:  بجهة

 برلم 22212526 فى ،لٌدت 522220222   لهاما ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش العمارى واالستثمار للتجارة الماسمى -  17

 - جبر والشٌخ مزاته:  بجهة ،  عن ، 2768

 ،  عن ، 2769 برلم 22212527 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   والتجارة العمارى لالستثمار الزٌاد -  18

 طما ساحل - العدوٌه رابعة شارع من متفرع جالل ش:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   997:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد على عبدالشكور حاتم لصاحبها المواشى لتربٌة حاتم مزرعة   - 1

 نهائٌا التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   22212525

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تارٌخ وفً  2722 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد عباس عبدالكرٌم دمحم/   لصاحبها الدواجن العالف الكروم مصنع -  1

  جنٌه  7222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212523



 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

 تم  22212523 ، تارٌخ وفً  2757 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم عبٌد منصور لصاحبها للمكرونة المنصور مصنع -  2

  جنٌه  1222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 2744    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالموجود دمحم حسن لصاحبها للبالستٌن االخالص مصنع -  1

  - الجزٌره بهالٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 وفً 2743    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه عبدالفتاح طلعت احمد لصاحبها الحمام سالالت وانتاج لتربٌة المصرٌة -  2

  - المدارس شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ

 تارٌخ وفً 2746    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصف اكًز زكرٌا امجد لصاحبها للبالستٌن الصالح الراعً -  3

 المنطمة -(أ) نموذج( 34) عنبر(122) رلم الوحدة النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212529

 الكوثر حً الصغٌرة الصناعات بمجمع الصناعٌة

 

 تارٌخ وفً 2752    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز خلٌفة ابوالسعود وفاء لصاحبتها البالستٌن لالكٌاس الوفاء مصنع -  4

 المنطمة - الصغٌره الصناعات بمجمع أ نموذج 34 عنبر 115 رلم الوحده ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212511

  - بالكوثر الصناعٌة

 سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحٌم عبدالعال عبدالرحٌم دمحم لصاحبها والهداٌا الدعاٌة شنط لتصنٌع first onel وان فرست مصنع -  5

 شارع من متفرع - عبدالحلٌم احمد شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 2752    برلم لٌده

  -. العربٌة مصر بجمهورٌة المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى النشاط ممارسة مولع - الجمهورٌة

 تارٌخ وفً 2754    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صابر عبدالرازق عبدالداٌم عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات درٌم مصنع -  6

 عنبر -( 86،82) ارلام الوحدات/  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212519

  بالكوثر الصناعٌه بالمنطمة -( أ) نموذج -(22) رلم

 تم 22212523 تارٌخ وفً 2757    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عبٌد منصور لصاحبها للمكرونة المنصور مصنع -  7

 جرجا غرب الصناعٌة المنطمة_  االولى المرحلة_  الغذائً المطاع 2 بلون 2/  5 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 سوهاج محافظه_ 

 تارٌخ وفً 2574    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزب رابح السٌد طارق/  لصاحبها للمخبوزات السٌد طارق مخبز -  8

  رابح السٌد دمحم/ ملن غرب الخنانسة/  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212523

 22212523 تارٌخ وفً 2762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الفضل ابو دمحم غاده: لصاحبتها  للتدرٌب تمان إ مركز -  9

 شرق حى - سابما السالم مستشفى ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 2763    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صدٌك فتحى البدرى كرٌم لصاحبها العمارى لالستثمار كرٌم -  12

 - شلول اوالد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 2766    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالنعٌم كمال دمحم للبالستٌن حكاٌتى مصنع -  11

 - الكٌماوٌة الصناعات بمطاع( 26،25) رلمى الوحدتٌن/  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  جرجا بغرب الصناعٌه المنطمة



 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

 تارٌخ وفً 2772    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد حسٌن عبداللطٌف حسٌن لصاحبها العمارى لالستثمار السراٌا -  12

 المنشاه مركز - مىالعج ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532

 تم 22212532 تارٌخ وفً 2771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم احمد امٌره لصاحبتها للتدرٌب الفٌصل مركز -  13

  - المزلمان غرب العمارى الشهر بجوار العمومى الشارع - على اوالد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 2773    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر احمد محمود صالح/ لصاحبها للبرمجٌات الشامل المركز -  14

  - المراغة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212531

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


