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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى لٌد ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن عز بدر فتحى فتحى/  لصاحبها الهندسٌه للصناعات سندٌكٌت -  1

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع - معادن وتشكٌل كربونٌه فرش لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2221 برلم 22212523

 - حسن لطفى المجٌد عبد/  بملن:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 - شاهٌن محمود شارع من المتفرع دٌاب شارع

 فى لٌد ، 222222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها العاٌدي طٌبه -  2

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع - والمعادن االلومنٌوم وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 2213 برلم 22212519

 42-39-38-37 ارلام الوحدات:  بجهة ، نشاطها لمباشره زمه الال التراخٌص كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه والمرارات

 - غمر بمٌت االستثمارٌه بالمنطمه والمتوسطه الصغٌره الصناعات بمجمع( ج) نموذج 12 رلم المالصمه والوحدات( ب) نموذج

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشماوي دمحم محمود جمال دمحم لصاحبها االكسجٌن لتعبئه العشماوي -  3

 وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.االكسجٌن لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه عن 2219 برلم 22212523

 ـ الثانٌه المرحله ـ(  د)  بلون ـ(  68)  رلم المطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه

 ـ بجمصه الصناعٌه المنطمه

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر دمحم ٌوسف دمحم لصاحبها األلبان و الحٌوانً لإلنتاج األمانة -  4

 مع.اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه عن 2222 برلم 22212524

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

 ـ بداوي

 لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الصعٌدي محمود ابراهٌم محمود دمحم:  لصاحبها المطبوخة للجبنة الصعٌدي -  5

 الجبنة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه:  2217 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل من نشاط عن 2192 برلم 22212524 فى

 مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع. التصدٌر:  2217 لسنه 72 رلم االستثمار لانون خارج من نشاط.المطبوخة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع االستثمار، بمانون الوارده لالنشطه

 ـ فوه ـ الصعٌدي محمود ابراهٌم محمود بملن ـ الشابورى ارض:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الطبالوي مبرون على سٌد وائل:  لصاحبها الزراعٌه والتنمٌه لالستثمار المصرٌه -  6

 لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح عن 2195 برلم 22212524 فى لٌد ، 3222220222

 االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع

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

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه.  2228 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس ولرار 2227 لسنه 352 رلم الوزراء

 الدور ـ عطٌه السٌد نبٌه دمحم/  بملن ـ العباسٌه:  بجهة ، تربٌه. اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج

 ـ سعد كفر ـ علوي االول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الطبالوي مبرون على سٌد وائل:  لصاحبها الزراعٌه والتنمٌه لالستثمار المصرٌه -  7

 التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع عن 2195 برلم 22212524 فى لٌد ، 3222220222

 كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.السمكٌه المزارع الامه.اللحوم او

 ـ سعد كفر ـ علوي االول الدور ـ عطٌه السٌد نبٌه دمحم/  بملن ـ العباسٌه:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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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

 

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.األثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكه حماد إبراهٌم دمحم العزٌز عبد -  1

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

 أحكام مراعاة مع.األثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 2196 برلم 22212524 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

)  رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - بجمصة الصناعٌة بالمنطمة - األولى بالمرحلة -(   A) بلون -(  42

 وكٌن وبسكوت وشكوالتة غذائٌة جافة حلوٌات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشركاه  على احمد الستار عبد دمحم -  2

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

 .نشاطها

 غذائٌة جافة حلوٌات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 2228 برلم 22212512 فى ،لٌدت 322222.222   مالها ،رأس  

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.وعصائر وكٌن وبسكوت وشكوالتة

 - بجمصة الصناعٌة المنطمة - الثالثة بالمرحلة -( ح) بلون -( 12) رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 طلبات وادخال والخارج بالداخل للعمل المصرٌة العماله إلحاق-  ،  شركة   بالخارج المصرٌة العمالة إللحاق المدثر -  3

)  المختلفه بأنواعها الزٌارة اجل من السعودٌة العربٌة المملكة أراضى دخول تاشٌرات على الحصول راغبى المصرٌٌن المواطنٌن

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن-(. البضائع توصٌل -الموالٌد اضافه -التمدٌد -المرور - اإللامة

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز-. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 إلحاق- عن ، 2224 برلم 22212512 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 أراضى دخول تاشٌرات على الحصول راغبى المصرٌٌن المواطنٌن طلبات وادخال والخارج بالداخل للعمل المصرٌة العماله

 وذلن-(. البضائع توصٌل -الموالٌد اضافه -التمدٌد -المرور - اإللامة)  المختلفه بأنواعها الزٌارة اجل من السعودٌة العربٌة المملكة

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

- 3 رلم العمار:  بجهة ، لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة

 - السجٌنً الغفار عبد ش - علوي الثالث الدور

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها  ،  شركة   بالخارج المصرٌة العمالة إللحاق المدثر -  4

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

 ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها عن ، 2224 برلم 22212512 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 ش - علوي الثالث الدور- 3 رلم العمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - السجٌنً الغفار عبد

 المتخصصة والجراحات العظام جراحة فً متخصص طبً مركز وتشغٌل إلامة-  ،  شركة   وشركائها الهندي دمحم دمحم سوزان -  5

 المستشفٌات وتشغٌل الامة-.لها العالجٌة أو الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 تمدم أن بشرط

 التً األسرة عدد من سنوٌا بالمجان% 12 تمدم أن بشرط طبٌة أو عالجٌة أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة

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

 .نشاطها

 جراحة فً متخصص طبً مركز وتشغٌل إلامة- عن ، 2225 برلم 22212512 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 الامة-.لها العالجٌة أو الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 تمدم أن بشرط المتخصصة والجراحات العظام

 سنوٌا بالمجان% 12 تمدم أن بشرط طبٌة أو عالجٌة أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفٌات وتشغٌل

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع-. شغلها ٌتم التً األسرة عدد من

 -الجدٌده دمٌاط-المركزٌه المنطمه-(62)رلم العمار-(المٌزانٌن) االدارٌه الوحده:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 األعمال حاضنات:2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من أنشطة  ،  شركة   وشرٌكٌه المغربً دمحم دمحم خالد -  6

 االستثمار لانون خارج من أنشطة.الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك التجارٌة المراكز.األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة
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 أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة تشغٌل:2217 لسنة 72 رلم

 (.السٌاحٌة عدا) والمؤتمرات الحفالت لاعات وتنظٌم إدارة(.Food court كورت فود) اواي والتٌن المأكوالت

 أنشطة عن ، 2194 برلم 22212524 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   مالً ومركز مسـتملة حسابات بإفراد االلتزام مع

 النائٌة بالمناطك التجارٌة المراكز.األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات:2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من

 الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة تشغٌل:2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من أنشطة.الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 إدارة(.Food court كورت فود) اواي والتٌن المأكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم

 (.السٌاحٌة عدا) والمؤتمرات الحفالت لاعات وتنظٌم

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ26 المجاورة ـ الخامس الحً ـ426/83 رلم العمار:  بجهة ، مالً ومركز مسـتملة حسابات بإفراد االلتزام مع

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل  ،  شركة   وشرٌكٌه المغربً دمحم دمحم خالد -  7

 لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسـمط الشـرط

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 حالة وفى االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل عن ، 2194 برلم 22212524 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 عدم مع ،2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسـمط الشـرط بهذا الشركة التزام عدم

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات ستثماراال لانون خارج االنشطة تمتع

 ـ الخامس الحً ـ426/83 رلم العمار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ26 المجاورة

 بملن:  بجهة ،  عن ، 2233 برلم 22212527 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   البحرى لالنماذ دولفٌن -  8

 - الستامونى - إبراهٌم شامخ احمد محمود

 التورٌدات.لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   والتورٌدات العامة للتجارة أدهم أبناء -  9

 ٌنشئ وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم.التجارٌة التوكٌالت.العمومٌة

 ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاوله فً حك اي الشركه تأسٌس

 استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.الغرض لهذا المنظمه الموانٌن بأحكام ٌخل

 ، 2224 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   للشركة وٌجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم.التجارٌة التوكٌالت.العمومٌة التورٌدات.لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن

 علً الحصول بعد اال غرضها مزاوله فً حك اي الشركه تأسٌس ٌنشئ وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 122

 اإلخالل دون وذلن.الغرض لهذا المنظمه الموانٌن بأحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص

:  بجهة ، للشركة وٌجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام

 ـ  دكرنس مدٌنة ـ الصفا حدٌمة ممابل ـ رٌاض عبدالمنعم شارع

 أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن  ،  شركة   والتورٌدات العامة للتجارة أدهم أبناء -  12

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

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن عن ، 2224 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

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

 ـ  دكرنس مدٌنة ـ الصفا حدٌمة ممابل ـ رٌاض عبدالمنعم شارع:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال  ،  شركة   وشرٌكه الواحد عبد الممصود عبد دمحم عثمان -  11

 وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال.أنواعها بمختلف والتطبٌمات

 وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال. وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج. علٌها والتدرٌب

. علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج. أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال. اإللكترونٌة

 أعمال عن ، 2193 برلم 22212524 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف عمالأ



 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

 والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال.أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف

 صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج. علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء

. أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال. اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال. وبٌانات وصورة

 - 22 رلم عمار:  بجهة ، وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال. علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج

 - الشٌخ كفر اول -  تونس شارع(   3)  رلم شمه - علوى األول الدور

 فً رتستثم التً المشروعات.االنترنت وخدمات االتصاالت.البٌانات  ،  شركة   وشرٌكه الواحد عبد الممصود عبد دمحم عثمان -  12

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر

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

 التً المشروعات.االنترنت وخدمات االتصاالت.البٌانات عن ، 2193 برلم 22212524 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر

 الدور - 22 رلم عمار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - الشٌخ كفر اول -  تونس شارع(   3)  رلم شمه - علوى األول

 بالداخل للعمل المصرٌة العمالة إلحاق  ،  شركة(    م. م. ذ. ش)  والخارج بالداخل المصرٌه العماله اللحاق العوالى شركة -  13

 اجل من السعودٌة العربٌة المملكة أراضى دخول تأشٌرات على الحصول راغبى المصرٌٌن المواطنٌن طلبات وإدخال والخارج

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع(.البضائع توصٌل -الموالٌد أضافه -التمدٌد -المرور -االلامه) المختلفة بأنواعها الزٌارة

 من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة

 22212518 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه

 على الحصول راغبى المصرٌٌن المواطنٌن طلبات وإدخال والخارج بالداخل للعمل المصرٌة العمالة إلحاق عن ، 2211 برلم

 -الموالٌد أضافه -التمدٌد -المرور -االلامه) المختلفة بأنواعها الزٌارة اجل من السعودٌة العربٌة المملكة أراضى دخول تأشٌرات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع(.البضائع توصٌل

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

 ـ أجا لسم - الماهرة بنن بجوار الثورة شارع - علوى الثانى بالطابك شمة:  بجهة ، لد التً أو بأعمالها

 مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها  ،  شركة(    م. م. ذ. ش)  والخارج بالداخل المصرٌه العماله اللحاق العوالى شركة -  14

 ،رأس.  التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو

 لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها عن ، 2211 برلم 22212518 فى ،لٌدت 1222220222   مالها

 الثانى بالطابك شمة:  بجهة ،. التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن

 ـ أجا لسم - الماهرة بنن بجوار الثورة شارع - علوى

 والمتخصصة العامة المماوالت.والتشطٌبات الدٌكورات أعمال  ،  ةشرك   Digital Wave والمماوالت للدٌكور وٌف دٌچٌتال -  15

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.العمومٌة التورٌدات.والمتكاملة

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

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

 .المانون ألحكام طبما   وذلن

 العامة المماوالت.والتشطٌبات الدٌكورات أعمال عن ، 2216 برلم 22212522 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.العمومٌة التورٌدات.والمتكاملة والمتخصصة

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

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

 - فوه - البحر ش 4:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها

 2227 برلم 22212526 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكها صبٌحه إبراهٌم صابر أٌمن زٌنب -  16

 ـ البلد سعد كفر ـ  صبٌحة إبراهٌم صابر دمحم بملن:  بجهة ،  عن ،

 22212526 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   المشروعات واداره العماري لالستثمار العالمٌه حورس -  17

 -جمصه- ماٌو 15-(ا) الثالثه المجاوره-(3218) رلم المطعه:  بجهة ،  عن ، 2225 برلم



 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

 الموانٌن احكام مراعاة مع.البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكه مهٌا السٌد عطٌه الحسٌنً -  18

 3222220222   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 2221 برلم 22212526 فى ،لٌدت

 لطاع ـ(  8 م)  المطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 ـ بمطوبس الصناعٌة المنطمة - الكٌماوٌة الصناعات

 ،  عن ، 2237 برلم 22212531 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه سباع حامد أحمد أحمد -  19

 - المطرٌة سباع حامد أحمد أحمد/  بملن - العصافرة زمام - البالسً مالحة -(  19)  رلم حوض: :  بجهة

 ، 2232 برلم 22212527 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   Noah والتورٌدات العامة للتجارة نوى -  22

 - أكتوبر 6 سوق امام - هندٌة أبو ارض:  بجهة ،  عن

 أحكام مراعاة مع.الكهربائٌة األدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكه  البطاط إبراهٌم دمحم ماهر سامح -  21

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

 أحكام مراعاة مع.الكهربائٌة األدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 2199 برلم 22212525 فى ،لٌدت 3222220222

 م) رلم المطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 ( لوى - معدنٌه - هندسٌه) الصناعات لطاع -( 14

 -بمطوبس الصناعٌه المنطمه -

 معامل ومستلزمات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع تجارة  ،  شركة   الطبٌة للمستلزمات مٌدكال رؤى -  22

 122 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر.العمومٌة التورٌدات.الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع التحالٌل

 على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تأسٌس ٌنشئ وال التجارٌة، الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه

 اإلخالل دون وذلن.الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بأحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص

 تجارة عن ، 2217 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام

 التورٌدات.الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع لتحالٌلا معامل ومستلزمات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع

 التجارٌة، الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 122 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر.العمومٌة

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

 بجهة ، السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بأحكام ٌخل ال وبما المختصة

 - الشٌخ كفر بندر - رباح بن بالل ش 2: 

 أن للشركة وٌجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة   الطبٌة للمستلزمات مٌدكال رؤى -  23

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن

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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 2217 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

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

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

 - الشٌخ كفر بندر - رباح بن بالل ش 2:  بجهة

 برلم 22212526 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكها صبٌحه إبراهٌم صابر أٌمن أسماء شركة -  24

 ـ البلد سعد كفر ـ حنتوش علً دمحم علً بملن:  بجهة ،  عن ، 2226

 :2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة  ،  شركة   وشرٌكه امام عطٌه السٌد محمود -  25

 جزٌرة شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار

 الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنه 352 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم ٌناءس

  22212 لسنة 14 رلم والمانون 2228 لسنه 356 رلم



 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

 :2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت 

 لانون داخل من انشطة عن ، 2212 برلم 22212518 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   حسابات بإفراد االلتزام مع

 :2217 لسنة 72 رلم االستثمار

 جزٌرة شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار

 الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنه 352 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

  22212 لسنة 14 رلم والمانون 2228 لسنه 356 رلم

 :2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت 

 - المدٌنة مجلس أمام - سالم سٌدي:  بجهة ، حسابات بإفراد االلتزام مع

  االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة  ،  شركة   وشرٌكه امام عطٌه السٌد محمود -  26

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

 بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة عن ، 2212 برلم 22212518 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

  االسـتثمار،

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

 - المدٌنة مجلس أمام - سالم سٌدي:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. الطبالوي مبرون على سٌد وائل:  لصاحبها الزراعٌه والتنمٌه لالستثمار المصرٌه -  1

 كفر ـ علوي االول الدور ـ عطٌه السٌد نبٌه دمحم/  بملن ـ العباسٌه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً

  ـ سعد

 وفً 2192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،. الصعٌدي محمود ابراهٌم محمود دمحم:  لصاحبها المطبوخة للجبنة الصعٌدي -  2

  ـ فوه ـ الصعٌدي محمود ابراهٌم محمود بملن ـ الشابورى ارض ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ

 تم 22212519 تارٌخ وفً 2213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حموده حامد سمٌر رانٌا/  لصاحبتها العاٌدي طٌبه -  3

 بمجمع( ج) نموذج 12 رلم المالصمه والوحدات( ب) نموذج 42-39-38-37 ارلام الوحدات ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  - غمر بمٌت االستثمارٌه بالمنطمه والمتوسطه الصغٌره الصناعات

 تارٌخ وفً 2221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عز بدر فتحى فتحى/  لصاحبها الهندسٌه للصناعات سندٌكٌت -  4

 شاهٌن محمود شارع من المتفرع دٌاب شارع - حسن لطفى المجٌد بدع/  بملن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212523

-  

 تارٌخ وفً 2219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العشماوي دمحم محمود جمال دمحم لصاحبها االكسجٌن لتعبئه العشماوي -  5

 بجمصه الصناعٌه المنطمه ـ الثانٌه المرحله ـ(  د)  بلون ـ(  68)  رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212523

  ـ

 تارٌخ وفً 2222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر دمحم ٌوسف دمحم لصاحبها األلبان و الحٌوانً لإلنتاج األمانة -  6

  ـ بداوي ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524

 سبك  ، فرد تاجر ، 2217 لسنة 72 لانون ألحكام وفما(  رمضان دمحم العنانى دمحم)  لصاحبها The Code للبرمجٌات الكود -  7

 امام ـ الجٌش شارع من باشا توفٌك شارع 38 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 836    برلم لٌده

  ـ النصر جامع

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( البالً عبد سعد عادل عماد) لصاحبها  MCP  PHARMA    الدوائٌة للصناعات كٌور مانا -  8

  - الصناعٌه المنطمه -(  ز)  بلون -(  1)  رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 2236

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، فرد تاجر ، 2217 لسنة 72 لانون ألحكام وفما(  رمان عبدالفتاح على حنان)  لصاحبها البالستٌكٌة منتجاتال لتصنٌع األمل -  1

 مصنع وتشغٌل الامة -/ الشركه غرض أصبح:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 1722   برلم لٌده سبك

 البالستٌكٌه العبوات وتصنٌع الغذائٌة والمكمالت التجمٌل مستحضرات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة- البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع_ الطبٌة والكمامات االدوٌه لتعبئه

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 وفً 47   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الخالل حسٌن علً سمٌر علً)  لصاحبها(  أكسجٌن)  الصناعٌة للغازات الوطنٌة -  2

/  الطبى االكسجٌن"  الصناعٌه الغازات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ

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

 .نشاطها



 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

 

 

 

 

 


