
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ماٌو شهراسٌوط استثمار  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     
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 المانونً الكٌان  .     
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 شركات : لتجارىا السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 
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 . األحكام 
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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  

 

 فى لٌد ، 22222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  1

 والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -1: 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة - عن 9572 برلم 22212525

 -2:  2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة. المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة

 حالة وفى 72 بمانون لواردها لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع المتكاملة واالعمال العامة المماوالت

 تتمتع وال 2217 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع- الدٌنى المعهد امام- الثورة ش 73:  بجهة ، االنشطة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

 فى لٌد ، 22222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  2

 والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -1: 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة - عن 9572 برلم 22212525

 -2:  2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة. المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة

 حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع المتكاملة واالعمال العامة المماوالت

 تتمتع وال 2217 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 2/  17 افتتح الخ.......  العمارى االستثمار نشاط عن الدٌنى المعهد امام الثورة ش 73 بناحٌة محل له كان:  بجهة ، االنشطة

 2221/ 5/ 4 اغلك 2216/

 فى لٌد ، 22222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  3

 النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج عن 9572 برلم 22212525

 مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون لٌهاع المنصوص بالمجاالت الوارد

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

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط سةممار ومولع- الدٌنى المعهد امام- الثورة ش 73

 مسبما الهٌئة

 فى لٌد ، 22222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  4

 النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج عن 9572 برلم 22212525

 مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص فةكا على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 5/ 4 اغلك 2216/ 2/  17 افتتح الخ.......  العمارى االستثمار نشاط عن الدٌنى المعهد امام الثورة ش 73 بناحٌة محل له كان

/2221 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 -1  ،  شركة   م.م.ذ.ش TIRINTY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT المشروعات وادارة العمارى للتطوٌر تٌرنتى -  1

 او للنفس العمارٌة االصول ادارة -2. الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات السكنٌة والمناطك المشروعات وانشاء وتنفٌذ العماري االستثمار

 المرافك بجمٌع وتجهٌزها والخدمٌة والتجارٌة السكنٌة والمجتمعات العمرانٌة المناطك وادارة والامة تخطٌط-3.وشراء بٌع من الغٌر

 والخدمٌة التجارٌة المنشأت وتشغٌل ادارة-4. لانونا لها الممررة البٌع نظم بكافة للغٌر او للنفس وبٌعها وتشغٌلها وادارتها والخدمات

 ،لٌدت 522222220222   مالها ،رأس   العامة التورٌدات -6. المتكاملة واالعمال والمتخصصة العامة المماوالت -5.والسٌاحٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمرانٌة والمجتمعات السكنٌة والمناطك المشروعات وانشاء وتنفٌذ العماري االستثمار -1 عن ، 9572 برلم 22212524 فى

 السكنٌة والمجتمعات العمرانٌة المناطك وادارة والامة تخطٌط-3.وشراء بٌع من الغٌر او للنفس العمارٌة االصول ادارة -2. الجدٌدة

 لانونا لها الممررة البٌع نظم بكافة للغٌر او للنفس وبٌعها وتشغٌلها وادارتها والخدمات المرافك بجمٌع وتجهٌزها والخدمٌة والتجارٌة

 العامة التورٌدات -6. المتكاملة واالعمال والمتخصصة العامة المماوالت -5.والسٌاحٌة والخدمٌة التجارٌة المنشأت وتشغٌل ادارة-4.

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع الثالث الدور- الجمهورٌة ش 62:  بجهة ،

 مسبما الهٌئة موافمة

  ،  شركة   م.م.ذ.ش TIRINTY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT المشروعات وادارة العمارى للتطوٌر تٌرنتى -  2

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بأعمالها

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون طبمااًلحكام

 على تعاونها لد التً او بأعمالها عن ، 9572 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522222220222   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة

 مراعاة مع المانون طبمااًلحكام وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 ش 62:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع الثالث الدور- الجمهورٌة

 -7.  ،  شركة   م.م.ذ.ش TIRINTY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT المشروعات وادارة العمارى للتطوٌر تٌرنتى -  3

 تشغٌل او ادارة او انشاء -8(التجارٌة الوكالة اعمال شأن فى 1982 لسنة 122 رلم المانون احكام مراعاة مع)التجارٌة التوكٌالت

 لابلة تجعلها التً األساسٌة رافكبالم وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح- 9. المدارس

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع

   356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك

 رلم المانون احكام مراعاة مع)التجارٌة التوكٌالت -7. عن ، 9572 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522222220222   مالها ،رأس

 البور األراضً واستزراع استصالح- 9. المدارس تشغٌل او ادارة او انشاء -8(التجارٌة الوكالة اعمال شأن فى 1982 لسنة 122

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

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

 ومولع الثالث الدور- الجمهورٌة ش 62:  بجهة ، 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنة 352 رلم الوزراء

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة

 لسنة  ،  شركة   م.م.ذ.ش TIRINTY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT المشروعات وادارة العمارى للتطوٌر تٌرنتى -  4

 ضوابط بشأن 2222 لسنة 1144و 2221 لسنة 1498 رلمى الوزراء مجلس لمرارى وفما تجارى مول وتشغٌل الامة-12. 2228

 خدمٌة من بها المرتبطة او المكملة واالنشطة والموتٌالت(الثابتة) السٌاحٌة الفنادق وتشغٌل الامة-11. الخدمٌة االنشطة تمتع

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانسٌن باحكام االخالل دون وثمافٌةوذلن وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة

   شبٌهه اعماالً  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن ان للشركة وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة

 وفما تجارى مول وتشغٌل الامة-12. 2228 لسنة عن ، 9572 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522222220222   مالها ،رأس

 وتشغٌل الامة-11. الخدمٌة االنشطة تمتع ضوابط بشأن 2222 لسنة 1144و 2221 لسنة 1498 رلمى الوزراء مجلس لمرارى

 دون وثمافٌةوذلن وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من بها المرتبطة او المكملة واالنشطة والموتٌالت(الثابتة) السٌاحٌة الفنادق

 للشركة وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانسٌن باحكام االخالل

 ومولع الثالث الدور- الجمهورٌة ش 62:  بجهة ، شبٌهه اعماالً  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن ان

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة

 ،  عن ، 9591 برلم 22212527 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه مٌخائٌل جٌد دانٌال ابراهٌم -  5

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع البٌسرى:  بجهة

 مسبما الهٌئة

 مراعاة مع انواعه بكافة بالتنمٌط الرى خراطٌم لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشركاه طه العال عبد حمدان دمحم -  6

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالتنمٌط الرى خراطٌم لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 9577 برلم 22212511 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

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

 جزٌرة شبه منطمة فٌماعدا ع.م. ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ النشاط ممارسة ومولع- الجناٌن بٌن ش:  بجهة ،. نشاطها

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

 لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح  ،  شركة   وشركاها خمٌس ابراهٌم ممدوح راشه -  7

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

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

 النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 2 2228 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2227 لسنة352

 22212518 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح عن ، 9579 برلم

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

 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2227 لسنة352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى

 جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 2 2228 لسنة 356

 الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-بدخلو:  بجهة ، الدواجن انواع

 مسبما

 او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور  ،  شركة   وشركاها خمٌس ابراهٌم ممدوح راشه -  8

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

 السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور عن ، 9579 برلم 22212518 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-بدخلو:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

 ، 9589 برلم 22212526 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكها خلٌل حسن البركاوي دمحم رندا -  9

 الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع المحافظه ش من متفرع المهندسٌن ش 7 عماره الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً المعتمده

 برلم 22212532 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه اللٌثى النادى دمحم ابوبكر اٌمن شركة -  12

 منطمة عدا فٌما فروع انشاء الشركة لمدٌر وٌجوز - الهاللى ش - المدشه برج الثانى الدور الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9592

 - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 االستثمار -1:  2217لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة -  ،  شركة   وشركاه دمحم محمود دمحم احمد شركة -  11

 االستثمار لانون خارج من انشطة -.  المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى

 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  العامه المماوالت -2:   2217لسنة 72رلم

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار

 داخل من انشطة - عن ، 9575 برلم 22212529 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -1:  2217لسنة 72 رلم االستثمار لانون

 مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  العامه المماوالت -2:   2217لسنة 72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة -.  المدٌم الوادى

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز

 - الشغبه - الرئٌسى المركز:  بجهة ، 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة  ،  شركة   وشركاه دمحم محمود دمحم احمد شركة -  12

 االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده النشاط بممارسة الشركة تتعهد - المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم

 22212529 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة عن ، 9575 برلم

 وفما التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده النشاط بممارسة الشركة تتعهد -



 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

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

 - الشغبه - الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه

 برلم 22212523 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه المعراج دمحم محمود رمضان عطٌة -  13

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - بالفرافره التمسٌم الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9583

 ،  عن ، 9592 برلم 22212527 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه دمحم عبدالجواد جاد علً -  14

 منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع مٌر البلد بحري المولً جاد ش الرئٌسً المركز:  بجهة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه

 برلم 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعى لالستصالح المروج شركة -  15

 - موط الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9582

 -: 2217لسنة 72 االستثمار لانون داخل من انشطة   ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت لالنشاءات مصر جنوب رواد شركة -  16

 فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -1

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

 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك

 ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2228لسنة

 بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -1 -: 2217لسنة 72 االستثمار لانون داخل من انشطة عن ، 9582 برلم 22212519 فى

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

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

 الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2228لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس

 - فلاير شركة االسدى جوده ش النور برج الرئٌسى المركز:  بجهة ، األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء

 الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت لالنشاءات مصر جنوب رواد شركة -  17

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

 الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -6. الخٌول تربٌة -5.  األسمان

 تنظٌم وعدادات الطوابك متعددة والجراجات واتصاالت وطرق وكهرباء صحى وصرف شرب مٌاه من االساسٌة البنٌة -7.  الجدٌد

 برلم 22212519 فى ،لٌدت 122222220222   الهام ،رأس   السطحٌة المترو وخطوط االنفاق مترو وخطوط السٌارات انتظار

 إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو عن ، 9582

 بالمدن العماري االستثمار -6. الخٌول تربٌة -5.  األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض

 صحى وصرف شرب مٌاه من االساسٌة البنٌة -7.  الجدٌد الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 المترو وخطوط االنفاق مترو وخطوط السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات الطوابك متعددة والجراجات واتصاالت وطرق وكهرباء

 - فلاير شركة االسدى جوده ش النور برج الرئٌسى المركز:  بجهة ، السطحٌة

 تشمل والتى الرى طلمبات ومحطات السٌارات وانفاق  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت لالنشاءات مصر جنوب رواد شركة -  18

 الطرق انشاء( ب. ) وتوصٌالتها والتنمٌه الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة( أ: )

 وتشغٌل ادارة -8: 2217لسنة 72 االستثمار لانون خارج من انشطة. *  وصٌانتها واستغاللها واداراتها والرئٌسٌة والسرٌعه الحرة

 مالى ومركز مستمله تحسابا بافراد االلتزام مع.  العمومٌه التورٌدات -12.  المتكامله واالعمال العامه المماوالت -9.  المحاجر

 برلم 22212519 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل

 الصحى الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة( أ: ) تشمل والتى الرى طلمبات ومحطات السٌارات وانفاق عن ، 9582

 انشطة. *  وصٌانتها واستغاللها واداراتها والرئٌسٌة والسرٌعه الحرة الطرق انشاء( ب. ) وتوصٌالتها والتنمٌه الصناعى الصرف او

 التورٌدات -12.  المتكامله واالعمال العامه المماوالت -9.  المحاجر وتشغٌل ادارة -8: 2217لسنة 72 االستثمار لانون خارج من

 بجهة ، الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  العمومٌه

 - فلاير شركة االسدى جوده ش النور برج الرئٌسى المركز: 

 والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت لالنشاءات مصر جنوب رواد شركة -  19

.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2217لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده



 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

 وفما التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام االخالل دون وذلن.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول

 برلم 22212519 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه

 االنشطة تتمتع وال 2217لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا عن ، 9582

 المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 بأحكام االخالل دون وذلن.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 ، باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 - فلاير شركة االسدى جوده ش النور برج الرئٌسى المركز:  بجهة

 تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمماوالت لالنشاءات مصر جنوب رواد شركة -  22

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

 من وجه عن ، 9582 برلم 22212519 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

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

 االسدى جوده ش النور برج الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز

 - فلاير شركة

 باحكام االخالل دون وذلن معمار وادوات لحام اسالن تجارة  ،  شركة   معمار وادوات لحام اسالن لتجارة الصعٌد نصار -  21

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

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

 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن معمار وادوات لحام اسالن تجارة عن ، 9578 برلم 22212517

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

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

 عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع-المحافظه ش 46:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 وتشغٌل الامة - 1: 2217لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطه   ،  شركة   وشرٌكه شافع احمد سٌد مصطفى -  22

 سواء بذلن المرتبطه او المكمله واالنشطه السٌاحٌه والمرى الفندلٌه واالجنحه والشمك والموتٌالت السفارى وٌخوت الثابته الفنادق

 الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها والتوسع بها الخاصه المنشات وااستكمال ثمافٌه او تجارٌه او رٌاضٌه او ترفٌهٌه او خدمٌه كانت

 نصف على منها المبٌعه الوحدات مساحة اجمالى واالٌزٌد نجوم ثالثة عن السٌاحٌه والمرى الفندلٌه واالجنحه والشمك والموتٌالت

 لانون داخل من انشطه عن ، 9573 برلم 22212525 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   من المبنٌه المساحات اجمالى

 والمرى الفندلٌه واالجنحه والشمك والموتٌالت السفارى وٌخوت الثابته الفنادق وتشغٌل الامة - 1: 2217لسنة 72 رلم االستثمار

 المنشات وااستكمال مافٌهث او تجارٌه او رٌاضٌه او ترفٌهٌه او خدمٌه كانت سواء بذلن المرتبطه او المكمله واالنشطه السٌاحٌه

 نجوم ثالثة عن السٌاحٌه والمرى الفندلٌه واالجنحه والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها والتوسع بها الخاصه

 - العصاره لرٌة الرئٌسى المركز:  بجهة ، من المبنٌه المساحات اجمالى نصف على منها المبٌعه الوحدات مساحة اجمالى واالٌزٌد

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

 البٌئٌه النزل وادارة بالامة وذلن البٌئٌه السٌاحه - 2 للمشروع االٌوائٌه الطاله  ،  شركة   وشرٌكه شافع احمد سٌد مصطفى -  23

 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطه - المتمٌزه البٌئٌه النظم من وغٌرها المرجانٌه والشعاب الطٌور مشاهدة وموالع

 مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع العمومٌه التورٌدات - 2 الحكومٌه الخدمات تمدٌم فى الوساطه - 1:  2217

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

 - 2 للمشروع االٌوائٌه الطاله عن ، 9573 برلم 22212525 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   لسنة 72 رلم االستثمار

 - المتمٌزه البٌئٌه النظم من وغٌرها المرجانٌه ابوالشع الطٌور مشاهدة وموالع البٌئٌه النزل وادارة بالامة وذلن البٌئٌه السٌاحه

 مع العمومٌه التورٌدات - 2 الحكومٌه الخدمات تمدٌم فى الوساطه - 1:  2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطه

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

 النشاط ممارسة مولع - العصاره لرٌة الرئٌسى المركز:  بجهة ، لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى

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



 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

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه والتتمتع 2217  ،  شركة   وشرٌكه شافع احمد سٌد مصطفى -  24

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات

 كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه

 والتتمتع 2217 عن ، 9573 برلم 22212525 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه

 احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

 المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع - العصاره لرٌة الرئٌسى

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   م م ذ ش الزراعً لالنتاج العالمٌه النخبه -  25

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 9581 برلم 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع موط الرئٌسً المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه فٌما المعتمده

 استصالح/1...2217 لسنه 27 االستثمار لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   م م ذ ش الزراعً لالنتاج العالمٌه النخبه -  26

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

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

 أنواع جمٌع تربٌة/2.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس.   اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح/1...2217 لسنه 27 االستثمار لانون داخل من انشطه* عن ، 9581 برلم

(  ب. ) لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح(  أ: ) فدان ألف عن ٌزٌد ال فٌما أحداهما

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

 أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة/2.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم

 جزٌره شبه منطمه فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع موط الرئٌسً المركز:  بجهة ،. اللحوم أو التسمٌن

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة/3  ،  شركة   م م ذ ش الزراعً لالنتاج العالمٌه النخبه -  27

 التمور وتغلٌف وتعبئه لتجفٌف مصنع وتشغٌل الامه/5 السمكٌه المزارع/ 4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو

 وتشغٌل الامه/7 منها الزٌوت واستخالص وتمطٌرها العطرٌه النباتات وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه/6 الزراعٌه والحاصالت

 المعاصر وتشغٌل الامه/8 تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌه والمواد الصناعٌه والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات

 تربٌة/3 عن ، 9581 برلم 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   الزٌوت النتاج المختلفه بانواعها والمطاحن

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

 النباتات وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه/6 الزراعٌه والحاصالت التمور وتغلٌف وتعبئه لتجفٌف مصنع وتشغٌل الامه/5

 الصناعٌه والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات وتشغٌل الامه/7 منها الزٌوت واستخالص وتمطٌرها العطرٌه

 المركز:  بجهة ، الزٌوت النتاج المختلفه بانواعها والمطاحن المعاصر وتشغٌل الامه/8 تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌه والمواد

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه فٌما هالمعتمد الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع موط الرئٌسً

 االستثمار لانون داخل من انشطه** بانواعها الزراعٌه المنتجات من  ،  شركة   م م ذ ش الزراعً لالنتاج العالمٌه النخبه -  28

 مستمله حسابات بافراد االلتزام مع النحل منتجات وتوزٌع انتاج/12 الطبٌعً الحرٌر النتاج المز دوده تربٌه/9..2217 لسنه 27

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة72رلم  االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز

 خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 المنتجات من عن ، 9581 برلم 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 وتوزٌع انتاج/12 الطبٌعً الحرٌر النتاج المز دوده تربٌه/9..2217 لسنه 27 االستثمار لانون داخل من انشطه** بانواعها الزراعٌه

 والئحته 2217لسنة72رلم  االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع النحل منتجات

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



 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

 الرئٌسً المركز:  بجهة ، والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة72رلم

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع موط

 الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات الوارده  ،  شركة   م م ذ ش الزراعً لالنتاج العالمٌه النخبه -  29

 وٌجوز   عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 لد التً او بأعمالها شبٌهه اعماالً  تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 الوارده عن ، 9581 برلم 22212522 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون طبمااًلحكام

 والئحته 2217لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات

 الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز   عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه

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

 موط الرئٌسً المركز:  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون طبمااًلحكام وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع

 ، 9593 برلم 22212532 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته محمود صالح احمد دمحم شركة -  32

 فٌما ع م ج النشاط مارسهم ومولع المعلمٌن الهوٌشه بحوض 49 رلم لطعه االول بالدور 85 شمه الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا

 ،  عن ، 9587 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش للحلوٌات الماضى شركة -  31

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ النشاط ممارسة ومولع المٌسارٌة- محمود دمحم ش:  بجهة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

 برلم 22212532 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش المعادن عن للتنمٌب انوبٌس شركة -  32

 - رعرع كوبرى امتداد الترابى الجسر ش الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 9594

:  بجهة ،  عن ، 9584 برلم 22212523 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه احمد شاكر هشام -  33

 الولٌدٌه الماضً تمسٌم ش الرئٌسً المركز

 ،  عن ، 9595 برلم 22212532 فى ،لٌدت 8222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه كامل حسٌن علً احمد -  34

 سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً النشاط ممارسه ومولع الجمهورٌه ش من المتفرع امٌن لاسم ش الرئٌسً المركز:  بجهة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   5421:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار   - 1

 مارلالستث العامه الهٌئه خطاب على بناء المنشاه لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   22212524



 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

 تارٌخ وفى ،   4422:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم على السٌد شرٌف لصاحبها والجرانٌت للرخام الشرٌف   - 2

 لالستثمار العامه الهٌئه خطاب على بناء المنشاه لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   22212525

 تارٌخ وفى ،   9431:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد سٌد نجٌب دمحم اسامه لصاحبها المعلومات لتكنولوجٌا بوصلة   - 3

 لالستثمار العامه الهٌئه خطاب على بناء المنشاه لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   22212526

 وفى ،   5255:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نابتى الٌزٌد ابو زٌد ابو احمد لصاحبها واالوراق للكرتون النور مصنع   - 4

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء المنشاة لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   22212524 تارٌخ

 ،   5673:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على عٌد رجب ٌاسر لصاحبها العامة والمماوالت االراضى الستصالح الٌسر   - 5

 الهٌئه خطاب علً بناء المنشاه لٌد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   22212525 تارٌخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  8282 مبرل لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالعلٌم دمحم عبدالعلٌم دمحم لصاحبها والجرانٌت السٌرامٌن اوانً لتصنٌع ستار ناٌن مصنع -  1

  جنٌه  3222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212512 ، تارٌخ وفً

  22212517 ، تارٌخ وفً  81268 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بخٌت دمحم عبده اسماء لصاحبتها للبرمجٌات بارتنزر دٌجٌتال -  2

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 تعدٌل تم  22212517 ، تارٌخ وفً  6586 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم سٌد زكى فوزى لصاحبها للحلوٌات مٌه مٌه -  3

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

 رأس تعدٌل تم  22212519 ، تارٌخ وفً  5748 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغذائٌه المواد وتجارة المبرد للنمل المربوحه -  4

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تارٌخ وفً  5748 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فراج على عاطف دمحم لصاحبها الغذائٌة المواد وتجارة المبرد للنمل المصرٌة -  5

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212519 ،

 رأس تعدٌل تم  22212519 ، تارٌخ وفً  5748 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغذائٌه المواد وتجارة المبرد للنمل المربوحه -  6

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تارٌخ وفً  5748 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فراج على عاطف دمحم لصاحبها الغذائٌة المواد وتجارة المبرد للنمل المصرٌة -  7

  جنٌه  5222220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   أشٌرالت وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212519 ،

 ، تارٌخ وفً  8865 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج عبدالحمٌد عبدالسمٌع حالوه لصاحبها االسمنتى للطوب الهدى -  8

  جنٌه  6752220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212524

 ، تارٌخ وفً  6682 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سنوسى حسن عبدهللا احمد لصاحبها والجرانٌت للرخام االصدلاء -  9

  جنٌه  522220222، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  22212526

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 تارٌخ وفً 9572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  1

 االستثمار نشاط عن الدٌنى المعهد امام الثورة ش 73 بناحٌة محل له كان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 2221/ 5/ 4 اغلك 2216/ 2/  17 افتتح الخ.......  العمارى

 تارٌخ وفً 9572    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  2

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع- ىالدٌن المعهد امام- الثورة ش 73 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة

 تارٌخ وفً 5716    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد فوزى احمد لصاحبها الغذائٌة والمواد المبرد للنمل الصٌاد -  3

 ممارسة مولع-البلد لبل النزله العصارى ش الخامس النشاط ممارسة ومولع  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع االنشطه بالى مارسة ومولع المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعلٌم دمحم عبدالعلٌم دمحم لصاحبها والجرانٌت السٌرامٌن اوانً لتصنٌع ستار ناٌن مصنع -  4

- الرابع المطاع/النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212512 تارٌخ وفً 8282

 النٌل شرق المطاهرة الصناعٌة المنطمة-( 52-49-48) رلم لطعة-(ج) بلون- الثانٌة الخلٌة

 تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 6586    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد زكى فوزى لصاحبها للحلوٌات مٌه مٌه -  5

 - صغٌره صناعات - بالداخله الصناعٌه بالمنطمه ب خلٌه( 37-36)رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 7426    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،  . صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها الجاهزة للمالبس دالٌدا بجعله المنشاه اسم ٌعدل -  6

 الناصرٌه 2 ش 2 رلم عمار النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212518 تارٌخ

  - الورق مصنع خلف الشرلٌه

 22212518 تارٌخ وفً 7426    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها العمارى لالستثمار المتحدة -  7

 مصنع خلف الشرلٌه الناصرٌه 2 ش 2 رلم عمار النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  - الورق

 تم 22212518 تارٌخ وفً 7426    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها الجاهزه للمالبس فاٌر -  8

 مصنع خلف الشرلٌه الناصرٌه 2 ش 2 رلم عمار النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  - الورق

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد جادالمولً سعد احمد لصاحبها والتوكٌالت العمارى لالستثمار العالمٌه الجنوبى الوادى -  9

 ش من متفرع عبدهللا عمر ش 5 الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 9164    برلم

    ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع -رٌاض

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجواد عبد جادالمولً سعد احمد لصاحبها والتوكٌالت العمارى لالستثمار العالمٌه الجنوبى الوادى -  12

  - مٌر المولى جاد ش العاشر النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 9164    برلم

 تارٌخ وفً 9585    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تماوى انٌس حافظ ممدوح لصاحبها االلطان وتنظٌف لتفتٌح النور -  11

 185 - 184)  ارلام صناعٌه وحدات النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524

 - الصغٌره الصناعات بمجمع( أ)نموذج( 11)رلم عنبر( 192 -

 9164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد الولى جاد سعد احمد لصاحبها العماري لالستثمار العالمٌه الجنوبى الوادى -  12

  - مٌر المولى جاد ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً



 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

 تارٌخ وفً 6682    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنوسى حسن عبدهللا احمد لصاحبها والجرانٌت للرخام االصدلاء -  13

( هـ5 المطعه نصف) رلم ارض لطعة النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526

   - بالداخله الصناعٌة بالمنطمة

 تارٌخ وفً 9588    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جورجى شحاته مجدى ماٌكل لصاحبها الغذائٌه للصناعات المتحدة -  14

 احدى النشاط ممارسة مولع - فلاير شركة - المأمون ش الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526

 المعتمده الصناعٌه المناطك

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك محمود علً دمحم لصاحبها العمومٌه والتورٌدات العماري واالستثمار للبالستٌن ام ثري -  15

 سوهاج اسٌوط طرٌك توفٌك علً برج الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 9596

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما  ع م ج فً النشاط ممارسه ومولع لبلً

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان عمادالدٌن لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌٌد تشرفٌو اٌجٌبت -  16

 المنفذ مٌدان عبدالعزٌز بن عمر شارع 1 الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 9597

  - الحسن برج

 تارٌخ وفً 9598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سالم خلٌفه احمد لصاحبها السٌاحى لالستثمار تورز النوبه -  17

  - االزهر جامعة شارع من متفرع - المشتل شارع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532

 تارٌخ وفً 9599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفً عطٌه احمد لصاحبها العلومات لتكنولوجٌا الٌف جو -  18

 النشاط ممارسه ومولع المعلمٌن الدائري الطرٌك التوحٌد ش الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212532

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً 8229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافى عبد جراح حامد اسالم لصاحبها الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الجارحى -  1

-1.التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة-:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ

 توزٌع-2. التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة-.الغذائٌة وتغلٌفالمواد لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة

 ابهذ الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع. الغذائٌة المواد

 لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2217 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 والحوافز بالضمانات االستثمار

 وفً 8229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشافى عبد جراح حامد اسالم لصاحبها الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الجارحى -  2

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. المانون بذات الوارده:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 تارٌخ وفً 8229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى جراح حامد اسالم لصاحبها البالستٌن اكٌاس النتاج الجارحى -  3

 الامة-1.التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة-:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212525

 توزٌع-2. التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة-.الغذائٌة وتغلٌفالمواد لتعبئة مصنع وتشغٌل

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

 لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2217 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 والحوافز بالضمانات االستثمار



 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

 تارٌخ وفً 8229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالشافى جراح حامد اسالم لصاحبها البالستٌن اكٌاس النتاج الجارحى -  4

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. المانون بذات الوارده:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212525

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة

 وفً 7426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،  . صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها الجاهزة للمالبس دالٌدا بجعله المنشاه اسم ٌعدل -  5

 الجاهزه المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ

 تم22212518 تارٌخ وفً 7426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها الجاهزه للمالبس فاٌر -  6

 الجاهزه المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 تم22212518 تارٌخ وفً 7426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح فرج عزٌز فرج لصاحبها العمارى لالستثمار المتحدة -  7

 الجاهزه المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 تارٌخ وفً 4419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم السمان كامل كمال لصاحبها الغذائٌه المواد لتصنٌع زمان حلو -  8

 وتشغٌل الامة - 2 المولد وحلوى جافه حلوى لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 1:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل مت22212519

 الامى - 4 وعسل طحٌنه وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -3( الكحولٌه عدا فٌما)وعصائر مشروبات وتعبئة لتصنٌع مصنع

 على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع وسائله جافه غذائٌه مواد لتعبئة مصنع وتشغٌل

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم السمان كامل كمال لصاحبها المخلالت وصناعة والفاكهه الخضروات وتجمٌد لتبرٌد االسراء -  9

 وحلوى جافه حلوى لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 1:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم22212519 تارٌخ وفً 4419   برلم

 وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -3( الكحولٌه عدا فٌما)وعصائر مشروبات وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 2 المولد

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع وسائله جافه غذائٌه مواد لتعبئة مصنع وتشغٌل الامى - 4 وعسل طحٌنه

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى

 تارٌخ وفً 4419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم السمان كامل كمال لصاحبها الخضروات وتجمٌد لتبرٌد االسراء -  12

 وتشغٌل الامة - 2 المولد وحلوى جافه حلوى لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 1:  شٌرالتأ وصف,  النشاط تعدٌل تم22212519

 الامى - 4 وعسل طحٌنه وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -3( الكحولٌه عدا فٌما)وعصائر مشروبات وتعبئة لتصنٌع مصنع

 على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع وسائله جافه غذائٌه مواد لتعبئة مصنع وتشغٌل

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك محمود علً دمحم لصاحبها العمومٌه والتورٌدات العماري واالستثمار للبالستٌن ام ثري -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212532 تارٌخ وفً 9596

 تارٌخ وفً 9585   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تماوى انٌس حافظ ممدوح لصاحبها االلطان وتنظٌف لتفتٌح النور -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212524

 تارٌخ وفً 9599   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفً عطٌه احمد لصاحبها العلومات لتكنولوجٌا الٌف جو -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212532

 ختارٌ وفً 9588   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جورجى شحاته مجدى ماٌكل لصاحبها الغذائٌه للصناعات المتحدة -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212526



 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

 تارٌخ وفً 9598   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه سالم خلٌفه احمد لصاحبها السٌاحى لالستثمار تورز النوبه -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212532

 تارٌخ وفً 9572   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ثابت دمحم طارق لصاحبها والمماوالت العمارى لالستثمار العطار -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212525

 9164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالجواد الولى جاد سعد احمد لصاحبها العماري لالستثمار العالمٌه الجنوبى الوادى -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً

 9597   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبدالحكٌم سلٌمان عمادالدٌن لصاحبها العامه والتورٌدات للتشٌٌد فٌوتشر اٌجٌبت -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم22212532 تارٌخ وفً

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ائٌةالغذ المواد وتغلٌف لتعبئة الجارحى: الى 8229 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212525:  تارٌخ فى  ،  -  1

   الشافى عبد جراح حامد اسالم لصاحبها

 عثمان فرٌده/  بجعله التجارى االسم ٌعدل: الى 5277 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212529:  تارٌخ فى  ،  -  2

 .   فرغلى احمد عثمان فرٌده لصاحبها فرغلى احمد

 عزٌز فرج لصاحبها الجاهزه للمالبس فاٌر: الى 7426 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212518:  تارٌخ فى  ،  -  3

   صالح فرج

 لصاحبها الغذائٌه المواد لتصنٌع زمان حلو: الى 4419 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212519:  تارٌخ فى  ،  -  4

   سلٌم السمان كامل كمال

 عبٌر لصاحبتها الجاهزه للمالبس رٌدز: الى 5138 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم22212523:  تارٌخ فى  ،  -  5

   عبدالممصود عبدالوهاب جمال

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5277   برلم    22212529:  تارٌخ ،   فرغلى احمد عثمان فرٌده -  1



 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

 5277   برلم    22212529:  تارٌخ ،   فرغلى احمد مانعث فرٌده -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   22212525 تارٌخ وفى ،   7673:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركائها دمحم انور الدٌن اسام غادة شركة   - 1

 من الشركه لٌد وشطب نهائٌا الشركة تصفٌة على الموافمة تمت 2221/5/5بتارٌخ الهٌئة خطاب على بنـاء  السجل شطب/محو

 . التجارى السجل

 تم   22212525 تارٌخ وفى ،   7673:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركائها دمحم انور الدٌن اسام غادة شركة   - 2

 2221/5/5 فى الهٌئة خطاب على بناء وتصفٌتها الشركة شطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22212529 تارٌخ وفى ،   6745:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه شحاته جالل حسام شركة   - 3

 الشركة شطب ٌتم وبذلن التصفٌة نتٌجة اعتماد تم  السجل

 شطب/محو تم   22212529 تارٌخ وفى ،   6745:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه شحاته جالل حسام شركة   - 4

 لالستثمار العامة الهٌئة خطاب على بناء الشركة بشطب محو امر  السجل

 تارٌخ وفى ،   2148:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(   رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة   - 5

 الهٌئه من والمعتمد2221/3/24 فى صادر ادارى لرار على بناء الفرع لٌد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   22212522

 2221/4/7 فى لالستثمار العامه

:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  1974 لسنة 43 رلم المانون الحكام طبما م م ش والبٌض للدواجن الوطنٌة اسٌوط شركة   - 6

 على حسن ابراهٌم/السٌد وتعٌٌن التصفٌة تحت كةالشر وضع تم  السجل شطب/محو تم   22212527 تارٌخ وفى ،   42835

 بها التاشٌر تارٌخ من تبدا اشهر ستة التصفٌة مدة تكون ان على التصفٌة باعمال للمٌام للشركة لانونٌا مصفٌا حسٌن دمحم الدٌن وعالء



 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

 شطب/محو تم   22212531 تارٌخ وفى ،   9487:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه عثمان محمود هاشم دمحم   - 7

 اشهر سته خالل فى التصفٌه مدة تكون ان على التصفٌه باعمال للمٌام للشركه مصفٌا عبدالعلٌم محمود اٌهاب/السٌد تعٌٌن  السجل

 التجارى بالسجل التاشٌر تارٌخ من تبدا

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 22212525،   تارٌخ وفً 9112، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الشافعى دمحم عبدالسالم دمحم شركة -  1

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212525،   تارٌخ وفً 9112، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الشافعى دمحم عبدالسالم دمحم شركة -  2

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212525،   تارٌخ وفً 9112، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه الشافعى دمحم عبدالسالم دمحم شركة -  3

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212525،   تارٌخ وفً 73442، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم شركة -  4

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   تارٌخ وفً 73442، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها دمحم عٌد منال الخشبٌة والصناعات الحدٌثة للموبٌلٌات الملكة -  5

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212525،

,  المال رأس تعدٌل تم 22212525،   تارٌخ وفً 73442، برلم ٌدهال سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه طه ابراهٌم مصطفى -  6

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة( وشركاه فرج صابر دمحم) النالله السٌور لتصنٌع الدمحمى -  7

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212525،

   تارٌخ وفً 71511، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة( وشرٌكٌة الرازق عبد شعبان دمحم) الناللة السٌور لتصنٌع سمكة -  8

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212525،

 رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 8929، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته بسطه هاشم عبدالمعطً اسامه -  9

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 8929، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته بسطه هاشم عبدالمعطً اسامه -  12

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 8929، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه هاشم عبدالمعطى اسامه شركة -  11

  جنٌه  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 8929، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه هاشم عبدالمعطى اسامه شركة -  12

  ٌهجن  42222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 22212526،   تارٌخ وفً 9456، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش الطعام لزٌوت الطبٌعه خٌر شركة -  13

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل



 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

 تم 22212526،   تارٌخ وفً 9456، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش الطعام لزٌوت الطبٌعه خٌر شركة -  14

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 22212526،   تارٌخ وفً 9456، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش الطعام لزٌوت الطبٌعه خٌر شركة -  15

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 5778، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة   وشرٌكته شنوده شاكر مٌالد مٌشٌل شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  16

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212529،

 رأس تعدٌل تم 22212529،   تارٌخ وفً 5778، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها  ابراهٌم هاشم اسماء شركة -  17

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 9296، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حلمى محسن شادى شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  18

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،

   تارٌخ وفً 9296، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حلمى محسن شادى شركة بجعله الشركة اسم ٌعدل -  19

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،

,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،   تارٌخ وفً 9296، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حلمى محسن مٌنا -  22

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،   تارٌخ وفً 9296، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حلمى محسن مٌنا -  21

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 8575، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش والمدره التحكم النظمة العرب المطورون -  22

  جنٌه  2522220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212518،

   تارٌخ وفً 8575، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ.ش والمدره التحكم النظمة العرب المطورون -  23

  جنٌه  2522220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212518،

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه كساب دمحم احمد صالح دمحم -  24

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه كساب دمحم احمد صالح دمحم -  25

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌها حسٌن رٌاض رشاد غادة -  26

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌها حسٌن رٌاض رشاد غادة -  27

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه كساب دمحم احمد صالح دمحم -  28

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه كساب دمحم احمد صالح دمحم -  29

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌها حسٌن رٌاض رشاد غادة -  32

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 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

 رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 8342، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌها حسٌن رٌاض رشاد غادة -  31

  جنٌه  3222220222، اماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكها دمحم محمود ابراهٌم ندا -  32

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكة العبادى دمحم احمد حسام)  تٌكس وعباد رٌحان -  33

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،

 53536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاه الرٌدى ماضى مشرف دمحم احمد)  والتجهٌز والصباغة للنسٌج الرٌدى -  34

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً

 وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  35

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ

(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  والستائر والمفروشات الجاهزة المالبس وتصنٌع الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  36

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح

 

 المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها دمحم محمود ابراهٌم ندا -  37

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكة العبادى دمحم احمد حسام)  تٌكس وعباد رٌحان -  38

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،

 53536، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه الرٌدى ماضى مشرف دمحم احمد)  والتجهٌز والصباغة للنسٌج الرٌدى -  39

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً

 وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  42

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ

(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  والستائر والمفروشات الجاهزة المالبس وتصنٌع الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  41

 المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212522،   تارٌخ وفً 53536، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح

 المال رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها خلٌفة حنا نشأت مارٌانا -  42

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها خلٌفة حنا نشأت مارٌانا -  43

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها خلٌفة حنا نشأت مارٌانا -  44

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه مسعود حسن ابوالعال محمود شركة -  45

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه مسعود حسن ابوالعال محمود شركة -  46

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس



 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

 تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه مسعود حسن ابوالعال محمود شركة -  47

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها خلٌفه حنا نشات مارٌانا -  48

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها خلٌفه حنا نشات مارٌانا -  49

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212523،   تارٌخ وفً 8987، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها خلٌفه حنا نشات مارٌانا -  52

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 65614، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة. وشركائهما الحمٌد عبد على حسام و احمد سٌد عصام شركة -  51

  جنٌه  52222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،

 وفً 65614، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه احمد الحمٌد عبد على)  الغالل وطحن االرز لضرب حمٌدكو -  52

  جنٌه  52222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ

   تارٌخ وفً 65614، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه احمد الحمٌد عبد على)  الغالل لطحن حمٌدكو -  53

  جنٌه  52222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،

 وفً 65614، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائهما احمد سٌد وعصام الحمٌد عبد على/  بجعلة الشركة اسم ٌعدل -  54

  جنٌه  52222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  55

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  56

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  57

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  58

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  59

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  62

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  61

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  62

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  63

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال



 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

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  64

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  65

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  66

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  67

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه اسماعٌل دمحم محمود شركة -  68

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  69

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته اسماعٌل دمحم محمود شركة -  72

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  71

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 6259، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكة اسماعٌل دمحم محمود -  72

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 3257، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه شحاتة المغازى دمحم -  73

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 3257، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائها السٌد دمحم انوار -  74

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   تارٌخ وفً 64727، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكتة مسعود ذكرى نشات)  الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  75

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌة اخنوخ شفٌك ٌوحنا الكهربائٌة لالسالن البطل شركة/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  76

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 64727،

  جنٌه  12222220222،

   تارٌخ وفً 64727، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه اخنوخ شفٌك ٌوحنا الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  77

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،

   تارٌخ وفً 64727، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها شكرى ثروت مرجرٌت - الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  78

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 64727، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه عطاهلل فخرى مٌشٌل -  79

  جنٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 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

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  82

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  81

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  82

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة ٌةتوص وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  83

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  84

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  85

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  86

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 5117، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  87

  جنٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

   تارٌخ وفً 9194، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات  (م.م.ذ. ش) والحٌوانى الزراعى لالستثمار الذهبٌه االرض -  88

  جنٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212532،

   تارٌخ وفً 9194، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات  (م.م.ذ. ش) والحٌوانى الزراعى لالستثمار الذهبٌه االرض -  89

  جنٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212532،

   تارٌخ وفً 9194، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات  (م.م.ذ. ش) والحٌوانى الزراعى لالستثمار الذهبٌه االرض -  92

  جنٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212532،

   تارٌخ وفً 9194، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات  (م.م.ذ. ش) والحٌوانى الزراعى لالستثمار ذهبٌهال االرض -  91

  جنٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212532،

 لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ. ش  DRTJ & ALSCROM                     السكروم اند جا تى ار دى شركة -  92

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212531،   تارٌخ وفً 8463، برلم

  جنٌه  1222220222،

 لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م.م.ذ. ش  DRTJ & ALSCROM                     السكروم اند جا تى ار دى شركة -  93

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 22212531،   تارٌخ وفً 8463، برلم

  جنٌه  1222220222،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تم 22212524 تارٌخ وفً 8222    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) الزراعٌة والتنمٌة لالستثمار الصمور -  1

 ومولع - الجدٌد المدٌنه مجلس امام المصرى الزراعى البنن بجوار الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع االنشطه بالى ممارسة

 تم 22212524 تارٌخ وفً 8222    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) الزراعٌة والتنمٌة لالستثمار الصمور -  2

 - المبلٌه عدى بنى الثانى والطٌور والدواجن الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة نشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم شركة -  3

 فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز167رلم المطعه الخشبٌه الصناعات لسم الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او العربٌه مصر جمهورٌة فى توكٌالت او مكاتب او

 وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها دمحم عٌد منال الخشبٌة والصناعات الحدٌثة للموبٌلٌات الملكة -  4

 لمدٌر وٌجوز167رلم المطعه الخشبٌه الصناعات لسم الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او العربٌه مصر جمهورٌة فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه

 مسبما الهٌئه موافمة

,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طه ابراهٌم مصطفى -  5

 مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز167رلم المطعه الخشبٌه الصناعات لسم الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او العربٌه مصر جمهورٌة فى توكٌالت او

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم الحمٌد عبد ابراهٌم شركة -  6

 - ابوشٌل كوم لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها دمحم عٌد منال الخشبٌة والصناعات الحدٌثة للموبٌلٌات الملكة -  7

 - ابوشٌل كوم لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ

,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 73442    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه طه ابراهٌم مصطفى -  8

 - ابوشٌل كوم لرٌة ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشركاه فرج صابر دمحم) النالله السٌور لتصنٌع الدمحمى -  9

 ان الشركة لمدٌر وٌجوز - غالب بنى - الصناعٌة الصفا مدٌنه 822 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العربٌة مصر جمهورٌة فى اخرى فروع لها ٌنشئ

 تارٌخ وفً 71511    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشرٌكٌة الرازق عبد شعبان دمحم) الناللة السٌور لتصنٌع سمكة -  12

 ان الشركة لمدٌر وٌجوز - غالب بنى - الصناعٌة الصفا مدٌنه 822 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العربٌة مصر جمهورٌة فى اخرى فروع لها ٌنشئ

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف ابوالحجاج عبدالخالك شركة -  11

 محطة امام- المنشاوى صدٌك دمحم ش هرٌدى محمود حامد عمارة االرضى بالدور( 3) رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا على حسن احمد حسٌن/السٌد وتعٌٌن- المنشأة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سٌد دمحم لناوى دمحم -  12

 وتعٌٌن- المنشأة محطة امام- المنشاوى صدٌك دمحم ش هرٌدى محمود حامد عمارة االرضى بالدور( 3) رلم محل ،:   الـتأشٌر

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا على حسن احمد حسٌن/السٌد

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف ابوالحجاج عبدالخالك شركة -  13

 امام- الطفل رعاٌة شارع- ابراهٌم دمحم مصطفى خالد/ السٌد ملن عمار االرضى بالدور 2 محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا ٌسن على مصطفى على/السٌد وتعٌن الموصٌة لسم- العمل تصارٌح



 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

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سٌد دمحم لناوى دمحم -  14

 لسم- العمل تصارٌح امام- الطفل رعاٌة شارع- ابراهٌم دمحم مصطفى خالد/ السٌد ملن عمار االرضى بالدور 2 محل ،:   الـتأشٌر

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا ٌسن على مصطفى على/السٌد وتعٌن الموصٌة

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف ابوالحجاج عبدالخالك شركة -  15

 بندر- المركزى المستشفى شارع- محمود صٌاد الكرٌم عبد الحاج عمارة- الثانى بالدور 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا مصطفى حسن احمد مصطفى/ السٌد وتعٌن منفلوط

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة وصٌةت ، وشركاه سٌد دمحم لناوى دمحم -  16

 السٌد وتعٌن منفلوط بندر- المركزى المستشفى شارع- محمود صٌاد الكرٌم عبد الحاج عمارة- الثانى بالدور 3 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا مصطفى حسن احمد مصطفى/

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف ابوالحجاج عبدالخالك شركة -  17

 االدارٌة النٌابة بجوار(الشاطبى االمام) الفؤادٌة ترعة ش 8 رلم بالعمار- االرضى بالدور 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا دمحم فؤاد بدرى دمحم/السٌد وتعٌن-

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سٌد دمحم لناوى دمحم -  18

 دمحم/السٌد وتعٌن- االدارٌة النٌابة بجوار(الشاطبى االمام) الفؤادٌة ترعة ش 8 رلم بالعمار- االرضى بالدور 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا دمحم فؤاد بدرى

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسف ابوالحجاج عبدالخالك شركة -  19

 محطة امام(اسوان- مصر) ش- هللا عبد عمر صدٌك/ ملن 6 رلم بالعمار االرضى الدور 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا الوفا ابو على ابراهٌم اٌمن/السٌد وتعٌن-الحدٌد السكة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 1717    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه سٌد دمحم لناوى دمحم -  22

-الحدٌد السكة محطة امام(اسوان- مصر) ش- هللا عبد عمر صدٌك/ ملن 6 رلم بالعمار االرضى الدور 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 سٌاحٌا الفنٌة الناحٌة من للفرع مسئوال مدٌرا الوفا ابو على ابراهٌم اٌمن/السٌد وتعٌن

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 4817    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه حسن احمد وقفار احمد شركة -  21

 ابنوب العوامر عرب الصناعٌة بالمنطمة 1229رلم بالمطعه  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  اسٌوط محافظة -

,  العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 4817    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكة دمحم على حسن شركة -  22

 - ابنوب العوامر عرب الصناعٌة بالمنطمة 1229رلم بالمطعه  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز  ،:   الـتأشٌر وصف

  اسٌوط محافظة

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 4817    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه حسن احمد فاروق احمد شركة -  23

 ابنوب العوامر عرب الصناعٌة بالمنطمة 1229رلم بالمطعه  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  اسٌوط محافظة -

 تم 22212526 تارٌخ وفً 9456    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش الطعام لزٌوت الطبٌعه خٌر شركة -  24

 ش علوى شمةبالدوراألول/اصبح والثالث األول النشاط ممارسة ومولع المركزالرئٌسى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 فٌماعدامنطمةشبه ع.م.ج فً الصناعٌةالمعتمدة المناطك احدى الصناعى ممارسةالنشاط ومولع الجالءفلاير من الصدفاوى

 موافمةالهٌئةمسبما جزٌرةسٌناءفٌلزم

 تارٌخ وفً 1293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة -  25

 2222 رلم شمه االسراء برج سوهاج اسٌوط الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 تارٌخ وفً 1293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا مصرٌةال شركة -  26

 الثالث الدور البطراوى الدكتور شارع الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522



 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

 تارٌخ وفً 1293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة -  27

 -الثالث الدور35رلم-النصر شارع فى الكائن الشركه فرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 تارٌخ وفً 1293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة -  28

 -الدلى السودان شارع4-علوى االول الدور 3 شمه الكائن الشركه فرع الفاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 تارٌخ وفً 1293    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة -  29

 الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر صفو,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 تارٌخ وفً 2148    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،(  رٌلود)  المعلومات لتكنولوجٌا المصرٌة شركة -  32

 الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكها دمحم محمود ابراهٌم ندا -  31

-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره

 سٌناء

 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشرٌكة العبادى دمحم احمد حسام)  تٌكس وعباد رٌحان -  32

 الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشركاه الرٌدى ماضى مشرف دمحم احمد)  والتجهٌز والصباغة للنسٌج الرٌدى -  33

 بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536

 وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى

 وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  34

-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ

 فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج

 ،(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  والستائر والمفروشات الجاهزة المالبس وتصنٌع الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  35

 وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة

 ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ

,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها دمحم محمود ابراهٌم ندا -  36

-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره

 سٌناء

 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكة العبادى دمحم احمد حسام)  تٌكس وعباد رٌحان -  37

 الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522

 فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج

    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه الرٌدى ماضى مشرف دمحم احمد)  والتجهٌز والصباغة للنسٌج الرٌدى -  38

 بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536



 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

 وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى

 وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  39

-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ

 فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه

 سٌناء رةجزٌ شبه عدا فٌما الخارج

 ،(  وشركاه دمحم محمود خٌرى مصطفى)  والستائر والمفروشات الجاهزة المالبس وتصنٌع الصناعٌة لاللطان المودة شركة -  42

 وجزء26رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 53536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة

 ان الشركه لمدٌر وٌجوز-النٌل شرق-المطاهره-الصناعٌه المنطمه-الثالثه الخلٌه-الثانى الصناعى بالمطاع(و)بلون5رلم المطعه من

 سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج فى او ع م ج فى وتوكٌالت ومكاتب فروعا لها ٌنشئ

 تارٌخ وفً 65614    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،. وشركائهما الحمٌد عبد على حسام و احمد سٌد عصام شركة -  41

(  692 و 689 و 688)  ارلام لطع الصناعٌة الصفا مدٌنة الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524

  مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً فروعا لها ٌنشً ان الشركه لمدٌر وٌجوز

 وفً 65614    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه احمد الحمٌد عبد على)  الغالل وطحن االرز لضرب حمٌدكو -  42

 و 689 و 688)  ارلام لطع الصناعٌة الصفا مدٌنة الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ

  مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً فروعا لها ٌنشً ان الشركه لمدٌر وٌجوز(  692

 تارٌخ وفً 65614    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه احمد الحمٌد عبد على)  الغالل لطحن حمٌدكو -  43

(  692 و 689 و 688)  ارلام لطع الصناعٌة الصفا مدٌنة الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524

  مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً فروعا لها ٌنشً ان الشركه لمدٌر وٌجوز

 65614    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائهما احمد سٌد وعصام الحمٌد عبد على/  بجعلة الشركة اسم ٌعدل -  44

 689 و 688)  ارلام لطع الصناعٌة الصفا مدٌنة الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً

  مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج فً فروعا لها ٌنشً ان الشركه لمدٌر وٌجوز(  692 و

 العنوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 4241    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة ٌةتوص ، وشرٌكه فرغلى زٌد ابو على شركة -  45

 ومولع الحكمدار ش من المتفرع نصار ممتاز ش 5 عماره الثالث الدور 4 رلم شمه للشركه الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف, 

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه

,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  46

  سوهاج ثان المدنٌه األحوال بجوار الجمهورٌه ش 52  الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  47

  سوهاج ثان المدنٌه األحوال بجوار الجمهورٌه ش 52  الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  48

  سوهاج ثان المدنٌه األحوال بجوار الجمهورٌه ش 52  الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  49

  سوهاج ثان المدنٌه األحوال بجوار الجمهورٌه ش 52  الرئٌسً المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  52

 النشاط ممارسه ومولع الماهره نصر مدٌنه عبٌد مكرم امتداد عبدالرؤؤف سمٌر ش 23 للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً



 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

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  51

 ممارسه ومولع الماهره نصر مدٌنه عبٌد مكرم امتداد عبدالرؤؤف سمٌر ش 23 للشركه رعف افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً النشاط

,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه دمحم مختار دمحم شركة -  52

 النشاط ممارسه ومولع الماهره نصر مدٌنه عبٌد مكرم امتداد عبدالرؤؤف سمٌر ش 23 للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 5117    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه حنفً السٌد دمحم الدٌن حسام شركه -  53

 ممارسه ومولع الماهره نصر مدٌنه عبٌد مكرم امتداد عبدالرؤؤف سمٌر ش 23 للشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً النشاط

 وفً 64727    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكتة مسعود ذكرى نشات)  الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  54

 عرب - الصناعٌه المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه لمدٌر وٌجوز26رلم بالمطعه - العوامر

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

 لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، رٌكٌةوش اخنوخ شفٌك ٌوحنا الكهربائٌة لالسالن البطل شركة/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  55

 المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 64727    برلم

 عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه لمدٌر وٌجوز26رلم بالمطعه - العوامر عرب - الصناعٌه

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 تارٌخ وفً 64727    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه اخنوخ شفٌك ٌوحنا الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  56

 - العوامر عرب - الصناعٌه المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه لمدٌر وٌجوز26رلم بالمطعه

 مسبما الهٌئه موافمة

 وفً 64727    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها شكرى ثروت مرجرٌت - الكهربائٌة لالسالن البطل شركة -  57

 عرب - الصناعٌه المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه لمدٌر وٌجوز26رلم بالمطعه - العوامر

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

,  العنوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 64727    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه عطاهلل فخرى مٌشٌل -  58

 لمدٌر وٌجوز26رلم بالمطعه - العوامر عرب - الصناعٌه المنطمه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الخارج فى او ع م ج داخل مكاتب او فروعا ٌنشا ان الشركه

 تارٌخ وفً 1726    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( وشرٌكٌة ابراهٌم نعٌم المالن عبد) للبالستٌن النمر شركة -  59

 رلم بلون( 69..71) رلم المطعة/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212527

 - طهطا بغرب الصناعٌة بالمنطمة االولى بالمرحلة - والدوائٌة الكٌمائٌة الصناعات بمطاع -( 15)

,  نالعنوا تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 1726    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌها هللا رزق راضى مرٌم -  62

 الكٌمائٌة الصناعات بمطاع -( 15) رلم بلون( 69..71) رلم المطعة/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 - طهطا بغرب الصناعٌة بالمنطمة االولى بالمرحلة - والدوائٌة

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  61

 بٌع منفذ ثانى نشاط ممارسة مولع بجعله 2219لسنة 1287 برلم المودع بالفرع العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - الشتاء معونة برج راغب ٌسرى شارع امتداد كائن( 5) رلم محل الشركة لمنتجات



 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

 لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ. ش  DRTJ & ALSCROM                     السكروم اند جا تى ار دى شركة -  62

 بن عمر ش علوى الثانى الدور1رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 8463    برلم

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

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  63

 نكائ الشركة لمنتجات سابع بٌع منفذ - بجعله 2219لسنة 1288 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - راغب ٌسرى شارع امتداد االزهر برج

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  64

 126 ، 124 رلمى المطعتٌن االول النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز/  بجعله الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الصفا - الصناعٌة المنطمة

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  65

 126 ، 124 رلمى المطعتٌن االول النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز/  بجعله الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الصفا - الصناعٌة المنطمة

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  66

 126 ، 124 رلمى المطعتٌن االول النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز/  بجعله الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الصفا - الصناعٌة المنطمة

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  67

  - راغب ٌسرى شارع امتداد الشتاء معونة برج السابع بالدور كائن للشركة اول ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  68

  - راغب ٌسرى شارع امتداد الشتاء معونة برج السابع بالدور كائن للشركة اول ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  69

  - راغب ٌسرى شارع امتداد الشتاء معونة برج السابع بالدور كائن للشركة اول ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  72

  - النمٌس شارع 66 رلم بالعمار االرضى بالدور كائن ثانى ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  71

  - النمٌس شارع 66 رلم بالعمار االرضى بالدور كائن ثانى ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  72

  - النمٌس شارع 66 رلم بالعمار االرضى بالدور كائن ثانى ادارى ممر - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  73

 ومنفذ الثالث النشاط ممارسة مولع بجعله 2219لسنة 1614 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - الشتاء معونة برج راغب ٌسرى شارع امتداد كائن(  4 ، 3) رلم محل:  الشركة لمنتجات بٌع

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  74

 ومنفذ الثالث النشاط ممارسة مولع بجعله 2219لسنة 1614 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - الشتاء معونة برج راغب ٌسرى شارع امتداد كائن(  4 ، 3) رلم محل:  الشركة لمنتجات بٌع

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  75

 ومنفذ الثالث النشاط ممارسة مولع بجعله 2219لسنة 1614 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 - الشتاء معونة برج راغب ٌسرى شارع امتداد كائن(  4 ، 3) رلم محل:  الشركة لمنتجات بٌع



 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

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  76

 ومنفذ الرابع النشاط ممارسة مولع -بجعله 2219لسنة 1615 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  -اللؤلؤة برج الجمهورٌه شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة صٌةتو ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  77

 ومنفذ الرابع النشاط ممارسة مولع -بجعله 2219لسنة 1615 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  -اللؤلؤة برج الجمهورٌه شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  78

 ومنفذ الرابع النشاط ممارسة مولع -بجعله 2219لسنة 1615 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  -اللؤلؤة برج الجمهورٌه شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  79

 الخامس النشاط ممارسة مولع -بجعله 2219لسنة 1616 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الخٌاط مدرسة امام - زغلول سعد شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع ومنفذ

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  82

 الخامس النشاط ممارسة مولع -بجعله 2219لسنة 1616 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الخٌاط مدرسة امام - زغلول سعد شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع ومنفذ

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  81

 الخامس النشاط ممارسة ولعم -بجعله 2219لسنة 1616 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - الخٌاط مدرسة امام - زغلول سعد شارع كائن الشركة لمنتجات بٌع ومنفذ

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  82

 السادس النشاط ممارسة مولع - بجعله 2222لسنة 1275 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - االمٌر سٌرامٌن بجوار التوحٌد ابراج امام راغب ٌسرى شارع امتداد( 7)رلم عمارة( 1) رلم تجارى محل:  كرٌم اآلٌس

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  83

 السادس النشاط ممارسة مولع - بجعله 2222لسنة 1275 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - االمٌر سٌرامٌن بجوار التوحٌد ابراج امام راغب ٌسرى شارع امتداد( 7)رلم عمارة( 1) رلم تجارى محل:  كرٌم اآلٌس

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  84

 السادس النشاط ممارسة مولع - بجعله 2222لسنة 1275 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - االمٌر سٌرامٌن بجوار التوحٌد ابراج امام راغب ٌسرى شارع امتداد( 7)رلم عمارة( 1) رلم تجارى محل:  كرٌم اآلٌس

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  85

 كائن الشركة لمنتجات سابع بٌع منفذ - بجعله 2219لسنة 1288 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - راغب ٌسرى شارع امتداد االزهر برج

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك على عثمان عبدالعزٌز -  86

 كائن الشركة لمنتجات سابع بٌع منفذ - بجعله 2219لسنة 1288 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - راغب ٌسرى شارع امتداد االزهر برج

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عبدالحك علً عثمان عبدالعزٌز -  87

 كائن الشركة لمنتجات سابع بٌع منفذ - بجعله 2219لسنة 1288 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  - راغب ٌسرى شارع امتداد االزهر برج

 تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه كامل دمحم محمود اٌهاب شركة -  88

 كائن الشركة لمنتجات ثامن بٌع منفذ - بجعله 2222لسنة 138 برلم المودع الفرع فى العنوان ٌعدل - ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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