جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت
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 نوع الشركة .
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لٌود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم لتصنٌع كبرٌتات النحاس لصاحبها (جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم الحسامى)  ،تاجر فرد ،
رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181129برلم  2921عن لامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كبرٌتات النحاس مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :لطعة
 66ب منطمة ال 75فدان  -المنطمة الصناعٌة بابو رواش -
 - 2ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181128برلم  2913عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها
_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  ،بجهة  :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 3ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181128برلم  2913عن نمل وتداول البٌانات  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز
نمل تكنولوجٌا المعلومات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 4ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181128برلم  2913عن نمل وتداول البٌانات  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز
نمل تكنولوجٌا المعلومات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 5ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181128برلم  2913عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها
_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  ،بجهة  :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 6راشد ناجح لصاحبها ( راشد ناجح حفٌظ ابو العال عبد العال )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181127برلم  2873عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلمشه والمنسوجات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  115 :ش الخطٌب  -المساحه -
 - 7المتحده لالستثمار العماري لصاحبها ( دمحم عبد هللا نادي حسن )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181127برلم  2874عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى
المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مٌت المائد بجوار مدرسة  -مٌت المائد االعدادٌه  -الدور االول  -شمة  - 2العٌاط -
 - 8مستمبل وطن لالستثمار العماري لصاحبها ( حسام عوٌس دمحم عبد الوهاب )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد
فى  21181127برلم  2875عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى
المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس
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الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مٌت المائد بجواراستودٌو كرٌم للتصوٌر  -الدور الثانً شمة  - 5العٌاط -
 - 9الصفوة لتصنٌع البالستٌن واعادة تدوٌر الممامة لصاحبها ( بران عبد المحسن سٌف دمحم سٌف العتٌمً )  ،تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181127برلم  2876عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة  -الامة وتشغٌل
مصنع العادة تدوٌر الممامة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :لطعة  554المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب -
 - 11نعناعه لالستثمار العماري لصاحبها ( نعناعه دمحم عبد العال سٌد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181127برلم  2893عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى
المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  12 :ش ٌحًٌ مراد من ش مصر والسودان  -امبابة -
 - 11دمحم سامً لاللمشه والمنسوجات لصاحبها ( دمحم سامً دمحم طه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181127برلم  2894عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلمشه والمنسوجات  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  15 :ش المساحه -
 - 12ناس فٌلم لصاحبها ( دمحم خالد دمحم نصار دمحمعلى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181128برلم
 2899عن .نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة واستأجار استودٌوهات او معامل االنتاج السنمائً او دور العرض او تشغٌلها  ,بما
فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  23 :مساكن الضباط  -العمرانٌة  -الهرم ---
 - 13نكست دٌجٌتال الب  NEXT DIGITAL LABلصالبها ( عبد هللا ناصر حماد سٌدٌن )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181122برلم  2819عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  14 :ش االطباء  -الدور االرضً  -شمة - 2
 - 14احمد جمال لصاحبها ( احمد جمال عبد الحمٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181122برلم
 2811عن الامةن وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  56 :ش ابو راضً من ش مصر والسودان -
ٌ - 15وسف محمود لصاحبها ( ٌوسف محمود ابراهٌم زٌان )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى 21181122
برلم  2811عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلمشه والمنسوجات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 23 :ش اوالد عبد ربه  -الهرم -
 - 16المدٌح لصاحبها ( سمٌر السٌد لطفً ابراهٌم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم
 2583عن  .نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة واستأجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها  ,بما
فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الحً الثانً  -مجاورة  - 7فٌال  6 - 2111اكتوبر -
 - 17الهدي لالستثمار العماري والتجارة لصاحبها ( هوٌدا عشماوي مصطفً احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 1111110111 ،
 ،لٌد فى  21181118برلم  2655عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج
الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار
رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  2 :ش صبري عطا  -مٌدان الساعة  -طالبٌة  -فٌصل -
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 - 18محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 2685
عن  .صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات
وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات
والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على
الحاسبات  ،بجهة  71 :ش الثالثٌن  -المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 19محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 2685
عن وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات
 -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع
والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ،
بجهة  71 :ش الثالثٌن  -المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 21محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 2685
عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون
 -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات
التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب
العداد الباحثٌن  ،بجهة  71 :ش الثالثٌن  -المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 21محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181112برلم 2685
عن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي
من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  71 :ش الثالثٌن -
المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 22الخطٌب لتجارة مستحضرات التجمٌل والمٌكٌاج لصاحبها ( دمحم عالء زهٌر الفٌومً الخطٌب )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181112برلم  2694عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات وادوات التجمٌل والمكٌاج .
تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجمٌل والمكٌاج ومواد اولٌه وكٌماوٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  476 :المجاورة الثانٌة  -الحً الثانً --
 - 23اطلنتس بٌرامٌدز ان لصاحبها ( هند دمحم فضل عبد البالً خطاب )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181113برلم  2713عن الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة
المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع
فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة
الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع  ،بجهة  14 :ش ابو الهول السٌاحً  -نزلة
السمان  -الهرم
 - 24مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181115برلم  2741عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور
العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش عبد الرزاق فراج  -من فرٌد السباعً -
الهرم -
 - 25فرٌمز فورمٌدٌا  Frames For Mediaلصاحبها ( براء حمدي احمد الصفائً )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181116برلم  2619عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج
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السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع  -اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد
البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة
وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل  ،بجهة  :عمار رلم  - 26ش سورٌا  -شمة  - 511الدور  - 5المهندسٌن -
 - 26فرٌمز فورمٌدٌا  Frames For Mediaلصاحبها ( براء حمدي احمد الصفائً )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181116برلم  2619عن االلكترونٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمار رلم  - 26ش سورٌا  -شمة  - 511الدور - 5
المهندسٌن -
 - 27جولدن بٌرامٌدز للتصنٌع لصاحبها ( دمحم حسٌن جاد حافظ )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى
 21181118برلم  2749عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البطاطٌن والمنسوجات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :برج حسٌن جاد  -ارض المحلج ش 3
تماطع ش  - 4بندر ٌنً سوٌف -
 - 28سمارت فون وان  smart phoneلصاحبها (بهاء الدٌن عبدو جٌوش)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى
 21181118برلم  2663عن تجارة الجملة والتجزئة للهواتف المحمولة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الحى االول  -المجاورة  - 2عمارة - 211
محل رلم 6 - 3اكتوبر
 - 29سوٌتس لوتس للتجارة  Sweets Lotsلصاحبها ( صالح مصطفً عبد الرحمن حسن )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 1111110111لٌد فى  21181111برلم  2671عن تجارة الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  11 :ش كمال الطوٌل من ش العشرٌن -
فٌصل -
 - 31اي نور لتمنٌة المعلومات والبرمجٌات  I NOOR .COلصاحبها ( عبد الرحمن بن صالح بن علً االنصاري )  ،تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  2619عن نمل وتداول البٌانات  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول
البٌانات  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  43 :ش استودٌو مصر  -المرٌوطٌة  -الهرم  -الجٌزه
 - 31اي نور لتمنٌة المعلومات والبرمجٌات  I NOOR .COلصاحبها ( عبد الرحمن بن صالح بن علً االنصاري )  ،تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181116برلم  2619عن  -اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد
البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات
وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  ،بجهة  43 :ش استودٌو مصر  -المرٌوطٌة  -الهرم  -الجٌزه
 - 32سفنكس لتشكٌل المعادن لصاحبها ( عالء الدٌن عمر ابو زٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 11111110111 ،لٌد فى
 21181116برلم  2623عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن وادوات السباكة وتعبئتها وتغلٌفها وتجمٌع اجزائها -
تمدٌم الخدمات البترولٌة المسانده لعملٌات الحفرواالستكشاف وتشمل  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج -
تجاره الجملة والتجزئه  -الامة المراكز التجارٌة وسالسل االمداد مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مزغونة بجوار الوحدة الصحٌة  -البدرشٌن -
 - 33سٌجما للخدمات الصناعٌة لصاحبها ( دمحم لكري عبد المعبود المغازي )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد
فى  21181118برلم  2766عن المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع  -اعداد النماذج والموالب
لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها  -انتاج المعدات وخطوط االنتاج  -المٌام باعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة
ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختالف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش مندور  -شمة - 2
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ٌ - 34امال الشام لصاحبها ( صمر عبد الكرٌم الشعبانً )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181111برلم
 2567عن تجاره الجمله والتجزئه للحوم مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  46 :سنتر العربً  -الحً االول المجاورة الثانٌة  6 -اكتوبر -
 - 35السعٌد للزٌوت النباتٌة والمنظفات  Elsaeed For Vegetables Oils Products And Laundry Detergentلصاحبها (
عاطف عبد الوهاب سعٌد ابو لتله)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1111110111 ،لٌد فى  21181114برلم  2571عن الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت النباتٌة والمنظفات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المطعه رلم  - 31مرحله ثالثه ممٌزه  -كوم اوشٌم  -طامٌه -
ــــــــــــــــــــــ
لٌود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 HI-TECH FORشركة  ،تورٌد وتركٌب
COMMUNICTION SYSTEM
 - 1هاي تن النظمة االتصاالت
كامٌرات المرالبة الداخلٌة واجهزة االنذار وانظمة االتصاالت والسنتراالت والشبكات الداخلٌة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج
الحربً رلم  64لسنة  - 2113التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،رأس مالها 511110111
،لٌدت فى  21181111برلم  ، 2563عن تورٌد وتركٌب كامٌرات المرالبة الداخلٌة واجهزة االنذار وانظمة االتصاالت
والسنتراالت والشبكات الداخلٌة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،بجهة  - 332 :ش السودان الدور االرضً  -المهندسٌن -
 B.Act For technology and tradeشركة  ،انشاء وادارة المناطك
 - 2بً اكت للتكنولوجٌا والتجارة
التكنولوجٌة  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -اعداد
دراسات الجدوي للمشروعات  -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل ،رأس مالها 111110111
،لٌدت فى  21181115برلم  ، 2591عن انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات
المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج
والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم
الحاسبات بمختلف انواعها  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل  ،بجهة  :مكتب  126الدور االرضً مبنً رلم  B2401المرٌة الذكٌة كٌلو  28طرٌك
مصر اسكندرٌة الصحراوي -
 B.Act For technology and tradeشركة  ،المستوردٌن وتنظٌم اعمال
 - 3بً اكت للتكنولوجٌا والتجارة
الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -
التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181115
برلم  ، 2591عن المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
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واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
 ،بجهة  :مكتب  126الدور االرضً مبنً رلم  B2401المرٌة الذكٌة كٌلو  28طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي -
 B.Act For technology and tradeشركة  ،الشركات العاملة فى مجال
 - 4بً اكت للتكنولوجٌا والتجارة
االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2591عن الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  126الدور االرضً
مبنً رلم  B2401المرٌة الذكٌة كٌلو  28طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي -
 - 5عبٌد للمماوالت شركة  ،مماوالت البناء والتشٌٌد والتعمٌر واعمال التشطٌبات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2592عن مماوالت البناء والتشٌٌد والتعمٌر واعمال التشطٌبات -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  2 :ش العشرٌن  -فٌصل  -بوالق الدكرور -
 - 6بورحٌل والمرٌو للتجارة العامة شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2613عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح
به لانونا  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رلم  9الدور الثانً  -العمار  295أ  -حدائك االهرام
 االهرام - - 7دٌفا ( Divaش.ذ.م.م) شركة  ،وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات
السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181117برلم  ، 2639عن وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً
تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات
السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .بجهة  :الوحدة رلم ( جـ  ، 39جـ  ، 41جـ - ) 41
بالدور االول  -دولفٌن الند  -بالمنطمة المحصورة بٌن السكنٌة ( االولى ) والسٌاحٌة ( غرب سومٌد )-على المحور المركزى امام
جهاز  6اكتوبر -مدٌنة  6اكتوبر-
 - 8حلول التهوٌة شركة  ،تجارة وتورٌد التكٌٌفات والمراوح الصناعٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
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احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2615عن تجارة وتورٌد التكٌٌفات والمراوح الصناعٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غر ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رلم  31الدور الثالث  -المجد مول الحً  6 - 12اكتوبر -
 - 9دٌفا ( Divaش.ذ.م.م) شركة  ،التجارة العامة وعلً االخص تجارة المستلزمات واالجهزة الطبٌة والصٌانه المتنملة لها -
إلامة و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده  -الامة و
تشغٌل نادى صحى ( مساج  -سونا  -سبا ) و صاالت االلعاب الرٌاضٌة (جٌم )  -الامة و تشغٌل و ادارة مركز تجمٌل للعناٌة
بالبشرة و الشعر و الجسم ( بٌوتى سنتر ) مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص
الالزمة لممارسة هذه األنشطة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2639عن التجارة العامة وعلً
االخص تجارة المستلزمات واالجهزة الطبٌة والصٌانه المتنملة لها  -إلامة و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامة
بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده  -الامة و تشغٌل نادى صحى ( مساج  -سونا  -سبا ) و صاالت
االلعاب الرٌاضٌة (جٌم )  -الامة و تشغٌل و ادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم ( بٌوتى سنتر ) مع مراعاة
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة  ،بجهة  :الوحدة رلم ( جـ
 ، 39جـ  ، 41جـ  - ) 41بالدور االول  -دولفٌن الند  -بالمنطمة المحصورة بٌن السكنٌة ( االولى ) والسٌاحٌة ( غرب سومٌد )-
على المحور المركزى امام جهاز  6اكتوبر -مدٌنة  6اكتوبر-
 - 11لوكٌشنز للتسوٌك العماري  LOCATIONS FOR REAL ESTATEشركة  ،السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2677عن السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  9 :مٌدان الجمهورٌة  -الدور السابع شمة  - 72المهندسٌن
-- - 11لوكٌشنز للتسوٌك العماري  LOCATIONS FOR REAL ESTATEشركة  . ،التسوٌك العماري  - .ادارة المشروعات مع
مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها مع
مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها .
الدعاٌة واالعالن  .تمدٌم االستشارات العمارٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2677عن .
التسوٌك العماري  - .ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما
ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما
ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها  .الدعاٌة واالعالن  .تمدٌم االستشارات العمارٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة  ،بجهة  9 :مٌدان
الجمهورٌة  -الدور السابع شمة  - 72المهندسٌن ---
 - 12لوكٌشنز للتسوٌك العماري  LOCATIONS FOR REAL ESTATEشركة  ،عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة
فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 2677عن عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،
بجهة  9 :مٌدان الجمهورٌة  -الدور السابع شمة  - 72المهندسٌن ---
 - 13سٌنٌرجً الالتصاالت شركة  ،تورٌد وتركٌب مستلزمات شبكات المحول ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج
الحربً رلم  64لسنة  - 2113التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
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مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2682عن تورٌد وتركٌب مستلزمات
شبكات المحول ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به
لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  :لطعة رلم  334ل  -شمة رلم  - 2الدور
االول  -بوابة منمرع  -حدائك االهرام -
 - 14النورس اللحاق المصرٌٌن للعمل بالخارج ش ذ م م شركة  ،مزاوله عملٌات إلحاق المصرٌٌن بالعمل بالخارج والداخل
مع مراعاة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2715عن مزاوله عملٌات إلحاق المصرٌٌن بالعمل بالخارج
والداخل مع مراعاة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة  ، .بجهة :
الوحده (  ) 4بالدور الرابع فوق البدروم و االرضً ( تجاري ) والمٌزانٌن ببرج المنً الكائنه بالعمار رلم (  ) 171ش الملن فٌصل
 محطه الكوم االخضر - - 15سٌبرٌدي  SPERIDEشركة  ،التصنٌع لدي الغٌر لالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما
هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة مستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2648عن التصنٌع لدي الغٌر لالغذٌة
الخاصة ومستحضرات التجمٌل  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة مستحضرات التجمٌل
واالغذٌة الخاصة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  116 :ز حدائك االهرام -
الهرم -
 - 16سٌبرٌدي  SPERIDEشركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2648عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  116 :ز حدائك االهرام  -الهرم -
 - 17المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة شركة  ،المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة وتركٌب االالت و المعدات والصٌانه المتنمله لكل ماسبك -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2735عن المماوالت
الكهرومٌكانٌكٌة وتركٌب االالت و المعدات والصٌانه المتنمله لكل ماسبك ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم - 4
حرف  - Cسنتر التعمٌر  -الحً الثامن  -المجاورة - 3
 - 18كٌوبس كونتر اكتٌنج للتنمٌة  cubes contracting for developmentشركة  ،تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة
وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -صٌانة وتطوٌر وترمٌم المبانً
والعمارات بكافة انواعها  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
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العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181115برلم 2743
 ،عن تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -التورٌدات
العمومٌة  -صٌانة وتطوٌر وترمٌم المبانً والعمارات بكافة انواعها  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -تمدٌم االستشارات (
فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  ،بجهة  311 :ش الهرم -
عمارات االتحادٌة  -عمارة  - 6الهرم -
 - 19وادي النٌل الدولٌة للخدمات الطبٌة المتكاملة شركة  ،الامة وتشغٌل مركز طبً بشرط ان تمدم % 11سنوٌا بالمجان من
الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمات الطبٌة او العالجٌة او التشخٌصٌة لها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2581عن الامة وتشغٌل
مركز طبً بشرط ان تمدم % 11سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمات الطبٌة او العالجٌة او التشخٌصٌة لها ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  :شارع مصر اسٌوط البطىء  -بعد
بنن مصر  --البدرشٌن -
 - 21وادي النٌل الدولٌة للخدمات الطبٌة المتكاملة شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2581عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع مصر اسٌوط البطىء  -بعد بنن مصر  --البدرشٌن -
 - 21العمٌد للتدرٌب و لتنمٌة المهارات البشرٌة شركة  - . ،الامة وتشغٌل وادارة مراكز العداد وتدرٌب ولتنمٌة الموارد
البشرٌة  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2614عن  - .الامة وتشغٌل
وادارة مراكز العداد وتدرٌب ولتنمٌة الموارد البشرٌة  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا
المعلومات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة  5 :ش محمود البري  -بٌن
السرٌات  -الدلً -
 - 22العمٌد للتدرٌب و لتنمٌة المهارات البشرٌة شركة  ،والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2614عن والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  5 :ش محمود البري  -بٌن السرٌات  -الدلً -
 - 23مبانً االستثمار والتنمٌة العمارٌة شركة  ،او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2622عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ابراج
المدٌنة  -مكتب  - 119الدور االول  -المحور المركزي  6 -اكتوبر -
 - 24مبانً االستثمار والتنمٌة العمارٌة شركة  . ،االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة
والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما
ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة ٌ - 2118جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2622عن  .االستثمار
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العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع
مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة ٌ - 2118جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  ،بجهة  :ابراج المدٌنة
 مكتب  - 119الدور االول  -المحور المركزي  6 -اكتوبر - - 25المركز المصري للبحوث ودراسات الهجره شركة  ،تمدٌم ااالبحاث والدراسات العلمٌه المتعلمة بالهجره  -الامة وتنظٌم
المعارض والمؤتمرات والندوات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حده )  -تمدٌم االستشارات الخاصة
بالمهاجرٌن ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ، -رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2651عن تمدٌم ااالبحاث
والدراسات العلمٌه المتعلمة بالهجره  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل
معرض علً حده )  -تمدٌم االستشارات الخاصة بالمهاجرٌن ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال
االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  ، -بجهة  59 :ش اٌران  -الدلً -
 - 26المركز المصري للبحوث ودراسات الهجره شركة ٌ ،جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 511110111
،لٌدت فى  21181117برلم  ، 2651عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  59 :ش اٌران  -الدلً -
 - 27مهجر للنشر والتوزٌع والترجمة واالبحاث العلمٌة شركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2661عن
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 217 :ب-
البوابة االولى -ش العشرٌن(-ب) حدائك االهرام-االهرام
 - 28مهجر للنشر والتوزٌع والترجمة واالبحاث العلمٌة شركة -1 ،نشر وتوزٌع الكتب  -2المٌام باعمال الترجمه العلمٌة
المتخصصة  -3اعداد االبحاث العلمٌة  -4اعمال التوصٌف والتصمٌم للنظم والبرمجٌات المتخصصة للمكتبات والشركات -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2661عن -1نشر
وتوزٌع الكتب  -2المٌام باعمال الترجمه العلمٌة المتخصصة  -3اعداد االبحاث العلمٌة  -4اعمال التوصٌف والتصمٌم للنظم
والبرمجٌات المتخصصة للمكتبات والشركات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة 217 :ب -البوابة االولى
ش العشرٌن(-ب) حدائك االهرام-االهرام - 29ستاٌل لاللومنٌوم  Aluminum Styleشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطاعات ومنتجات االلومنٌوم بأنواعها -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1211110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2691عن  .الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع لطاعات ومنتجات االلومنٌوم بأنواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
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ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  62 :ش العشرٌن  -الشوربجً
 - 31سبانز لالنشاءات  Spanz Constructionشركة  ،المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -االستثمار العماري -
شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء  -مٌاه  -صرف )  -الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع المنتجات الخشبٌة وتصنٌع وتشكٌل وتشغٌل المعادن وتصنٌع مواد البناء  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
 التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشاراتوالدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ،رأس مالها ، 511111.000لٌدت فى  21181114برلم  ، 2568عن المماوالت العامة
والمتكاملة والمتخصصة  -االستثمار العماري  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء
 مٌاه  -صرف )  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌة وتصنٌع وتشكٌل وتشغٌل المعادن وتصنٌع مواد البناء  -التجارةالعامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة
وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  ،بجهة  :شمة  1الدور االرضً  -السٌاحٌة السادسة
 6 - 318اكتوبر -
 - 31سبانز لالنشاءات  Spanz Constructionشركة  ،زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص وص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة
التنفٌذٌة )  -تمدٌم االستشارات الهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص
وص علٌها فى المادة  27من لانون ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2568عن زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص وص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -تمدٌم االستشارات الهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص وص علٌها فى المادة  27من لانون  ،بجهة  :شمة  1الدور االرضً  -السٌاحٌة
السادسة  6 - 318اكتوبر -
 - 32سبانز لالنشاءات  Spanz Constructionشركة  ،سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2568عن سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  1الدور االرضً  -السٌاحٌة السادسة  6 - 318اكتوبر -
 - 33التوحٌد لتدوٌر وتجارة المخلفات شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المخلفات  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما
هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المخلفات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2595عن  .الامة وتشغٌل مصنع
العادة تدوٌر المخلفات  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المخلفات ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ،بجهة  52 , 51 :بتمسٌم الجمعٌة التعاونٌة
لمأمورٌة الضرائب بمنطمة ال 1111فدان ضمن ال 44بٌعه بالكٌلو  - 26طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  -المنطمة الصناعٌة
بابو رواش ---
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 - 34التوحٌد لتدوٌر وتجارة المخلفات شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 51111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2595عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  52 , 51 :بتمسٌم الجمعٌة التعاونٌة لمأمورٌة الضرائب بمنطمة ال 1111فدان ضمن ال 44بٌعه بالكٌلو  - 26طرٌك مصر
اسكندرٌة الصحراوي  -المنطمة الصناعٌة بابو رواش ---
 - 35اخٌن للتعمٌر والتطوٌر  AKEN For Construction and Developmentشركة  ،االستثمار والتطوٌر والتسوٌك
العماري  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة
واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى
 21181116برلم  ، 2618عن االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العماري  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 311
لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة  ،بجهة  :الدور االول من فٌال دوبلكس  - D1مبنً ب الجمان  3ع  -مج  - 1حً  - 7الشٌخ زاٌد -
 - 36اخٌن للتعمٌر والتطوٌر  AKEN For Construction and Developmentشركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى
 21181116برلم  ، 2618عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االول من فٌال دوبلكس  - D1مبنً ب الجمان  3ع  -مج  - 1حً  - 7الشٌخ زاٌد -
 - 37اوه ستاٌل  O - STYLEشركة  ،الامة وتنظٌم المعارض والموتمرات والمهرجانات والحفالت العامة ( بشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2651عن الامة وتنظٌم
المعارض والموتمرات والمهرجانات والحفالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات  ،بجهة 391 :
الحً االول  -المجاورة الثانٌة  6 -اكتوبر -
 - 38اوه ستاٌل  O - STYLEشركة  ،المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع االثاث والموبٌلٌات وكافة منتجات االخشاب ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2651عن المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث والموبٌلٌات وكافة منتجات االخشاب ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  391 :الحً االول  -المجاورة الثانٌة  6 -اكتوبر -
 - 39االء ٌوسف دمحم وشركاؤها شركة ،
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع  - .استزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً
هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري
بطرٌك الغمر( الل من عشرٌن الف فدان ) فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و مراعاه
لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  356لسنه  - 2118تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو
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األلبان ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2712عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة
التً تجعلها لابلة لالستزراع  - .استزراع األراضً المستصلحة .وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر( الل من عشرٌن الف فدان ) فٌما
عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  356لسنه
 - 2118تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان  ،بجهة  :لطعه رلم  326بمساحه  3171م 2
بالمرحله السادسه بمطاع الصناعات الغذائٌه -منطمه كوم ابوراضً -
 - 41االء ٌوسف دمحم وشركاؤها شركة  ،أو التسمٌن أو اللحوم  - .تربٌة جمٌع أنواع الدواج ن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج
السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم  - .النمل المبرد أو المجمد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة
بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها  - .الامة وتشغٌل محطة لتجهٌز وفرز
وتعبئة البمولٌات  -الامة وتشغٌل مصنع النتاج مربى بأنواعها العادٌة وعصائر طبٌعٌة وصلصة طماطم  -تجارة المواد الغذائٌة -
االستٌراد والتصدٌر ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2712عن أو التسمٌن أو اللحوم  - .تربٌة
جمٌع أنواع الدواج ن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم  - .النمل المبرد
أو المجمد للبضائع والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو
تجمٌدها  - .الامة وتشغٌل محطة لتجهٌز وفرز وتعبئة البمولٌات  -الامة وتشغٌل مصنع النتاج مربى بأنواعها العادٌة وعصائر
طبٌعٌة وصلصة طماطم  -تجارة المواد الغذائٌة  -االستٌراد والتصدٌر  ،بجهة  :لطعه رلم  326بمساحه  3171م  2بالمرحله
السادسه بمطاع الصناعات الغذائٌه -منطمه كوم ابوراضً -
 - 41االء ٌوسف دمحم وشركاؤها شركة  ،والتوكٌالت التجارٌة مع افراد حسابات مستمله ومركز مالى خاص لكل نشاط على
حده تلتزم الشركة باحن ام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم
أعمال الوكاله التجارٌه وتعدٌالته ,والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة
لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2712عن والتوكٌالت التجارٌة مع افراد حسابات مستمله ومركز
مالى خاص لكل نشاط على حده تلتزم الشركة باحن ام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شأن
سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه وتعدٌالته ,والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول
على التراخٌص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :لطعه
رلم  326بمساحه  3171م  2بالمرحله السادسه بمطاع الصناعات الغذائٌه -منطمه كوم ابوراضً -
 - 42الصناعٌون العرب للتجارة والتصدٌر شركة  . ،التورٌدات العمومٌة  - .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2716عن  .التورٌدات العمومٌة  - .التصدٌر - .
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة 286 :ل حدائك االهرام  -البوابه الرابعة  -الدور االرضً ---
 - 43الصناعٌون العرب للتجارة والتصدٌر شركة  . ،التورٌدات العمومٌة  - .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2716عن  .التورٌدات العمومٌة  - .التصدٌر - .
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
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طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة 286 :ل حدائك االهرام  -البوابه الرابعة  -الدور االرضً ---
 - 44ستٌم  Steamشركة  ،المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات الهندسٌه ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة
التنفٌذٌة )  -الامة وتخطٌط وتنفٌذ وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بعد الحصول علً التراخٌص من
الجهات المعنٌة وفما ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2761عن المماوالت العامة  -التورٌدات
العمومٌة  -تمدٌم االستشارات الهندسٌه ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتخطٌط وتنفٌذ وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه
والالسلكٌه بعد الحصول علً التراخٌص من الجهات المعنٌة وفما  ،بجهة  :عمار رلم  231الدور الثانً  -ش السودان  -المهندسٌن -
 - 45ستٌم  Steamشركة  ،للموانٌن المعمول بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 2761عن للموانٌن المعمول بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمار رلم  231الدور الثانً -
ش السودان  -المهندسٌن -
 - 46الفرح فودز شركة  ،تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائبة -
التسوٌك االلكترونً  -التسوٌك للمنتجات الغذائٌة وفالتر المٌاه ولطع غٌار السٌارات وماكٌنات تصنٌع المواد الغذائٌة وخالطات
المٌاه  -المماوالت العامة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون
رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة
غرضها اال ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2768عن تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائبة  -التسوٌك االلكترونً  -التسوٌك للمنتجات الغذائٌة وفالتر المٌاه ولطع غٌار السٌارات
وماكٌنات تصنٌع المواد الغذائٌة وخالطات المٌاه  -المماوالت العامة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  ،بجهة  :شمة رلم  - 3الدور الثانً  2 -ش امون  -من ش العرٌش الهرم -
 - 47الفرح فودز شركة  ،بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع ماكٌنات انتاج المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع الغٌار المعدنٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب
وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس والمعاهد وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي
وفٌما ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2768عن بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به
لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ماكٌنات انتاج المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع الغٌار
المعدنٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس والمعاهد وتمدٌم الخدمات
التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما  ،بجهة  :شمة رلم  - 3الدور الثانً  2 -ش امون  -من ش العرٌش الهرم -
 - 48موف للتجارة والدعاٌة والتصدٌر شركة  ،فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2559عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  38 :ش سورٌا  -المهندسٌن  -العجوزة -
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 - 49موف للتجارة والدعاٌة والتصدٌر شركة  ،الدعاٌة واالعالن فمط  -تسوٌك المنتجات  -التورٌدات الغذائٌة والدوائٌة -
تجارة مواد التعبئة والتغلٌف ومستحضرات التجمٌل  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة
لكل معراض علً حدة )  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -التصدٌر  -نشر وتوزٌع الكتب ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181111برلم ، 2559
عن الدعاٌة واالعالن فمط  -تسوٌك المنتجات  -التورٌدات الغذائٌة والدوائٌة  -تجارة مواد التعبئة والتغلٌف ومستحضرات التجمٌل -
الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معراض علً حدة )  -اعداد دراسات الجدوي
للمشروعات  -التصدٌر  -نشر وتوزٌع الكتب ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ،
بجهة  38 :ش سورٌا  -المهندسٌن  -العجوزة -
 - 51شركة مركز رواد اكتوبر للعٌون واللٌزن شركة  . ،الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحات العٌون واللٌزر
المستخدم بجراحات العٌون وتصحٌح انكسار العٌن  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم
 121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس
الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن تكون لها ،رأس مالها ، 41111110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 2569عن  .الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحات العٌون واللٌزر المستخدم بجراحات العٌون وتصحٌح انكسار العٌن
 .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها  ،بجهة  :الوحدتٌن رلم  17 , 16بالدور االرضً والكائن بالمحور المركزي الخدمً بمشروع كاٌرو مٌدٌكال سنتر -
مٌدان فودافون  -الحً السادس  6 -اكتوبر -
 - 51شركة مركز رواد اكتوبر للعٌون واللٌزن شركة  ،مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 41111110111لٌدت فى 21181114
برلم  ، 2569عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الوحدتٌن رلم  17 , 16بالدور االرضً والكائن بالمحور المركزي الخدمً بمشروع كاٌرو
مٌدٌكال سنتر  -مٌدان فودافون  -الحً السادس  6 -اكتوبر -
 - 52منابع تكنولوجً لتمنٌة المعلومات والتدرٌب والتاهٌل شركة  ،الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
 اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ٌ -جوزللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2596عن الامة
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم
المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  224 :د  -حدائك
االهرام -
 - 53منابع تكنولوجً لتمنٌة المعلومات والتدرٌب والتاهٌل شركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2596عن
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  224 :د -
حدائك االهرام -
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 - 54دٌزاٌن دسترٌكت  DESIGN DISTRICTشركة  . ،التصنٌع لدى الغٌر لالثاث الخشبً والمنتجات الخشبٌة  - .التصنٌع
لدى الغٌر للمالبس  - .التصنٌع لدى الغٌر للمصنوعات الجلدٌة ( احذٌة  -شنط  -احذمة )  .التورٌدات العمومٌة  .الامة وتنظٌم
المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد
البشرٌة تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2612عن .
التصنٌع لدى الغٌر لالثاث الخشبً والمنتجات الخشبٌة  - .التصنٌع لدى الغٌر للمالبس  - .التصنٌع لدى الغٌر للمصنوعات الجلدٌة (
احذٌة  -شنط  -احذمة )  .التورٌدات العمومٌة  .الامة وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة
)  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات  ،بجهة  :شمة رلم 2
بالدور االرضً بالعمار رلم  - 19ش صالح سلٌم ( عكاشه سابما )  -الدلً -
 - 55دٌزاٌن دسترٌكت  DESIGN DISTRICTشركة  ،بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2612عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة رلم  2بالدور
االرضً بالعمار رلم  - 19ش صالح سلٌم ( عكاشه سابما )  -الدلً -
 - 56عمارات عالبحر  DEALS ON SEASشركة  ،االستثمار والتسوٌك العماري  -المماوالت العامة  -االدارة والتسوٌك
السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات
االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2598عن
االستثمار والتسوٌك العماري  -المماوالت العامة  -االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة
مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  ،بجهة  :شمة رلم
 - 34الدور  11بالعمار رلم  21ش ترسا  -المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 57عمارات عالبحر  DEALS ON SEASشركة  ،او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2598عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم - 34
الدور  11بالعمار رلم  21ش ترسا  -المرٌوطٌة  -الهرم -
 - 58اوه ستاٌل  O - STYLEشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2651عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  391 :الحً االول  -المجاورة الثانٌة  6 -اكتوبر -
 - 59فرٌز جرٌن لحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة  Freeze Greenشركة  ،مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت
فى  21181112برلم  ، 2681عن مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :منشأة كاسب  -بجوار محطة بنزٌن التعاون  -البدرشٌن -
 - 61فرٌز جرٌن لحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة  Freeze Greenشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج
وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة  .الامة وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات
الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها ٌ .دخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها اعمال الشحن والتفرٌغ اللزمة لمباشرة اي
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منها صوامع حفظ وتخزٌن الغالل ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181112
برلم  ، 2681عن  .الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌة  .الامة وتشغٌل
الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها ٌ .دخل ضمن
جمٌع االنشطة المشار الٌها اعمال الشحن والتفرٌغ اللزمة لمباشرة اي منها صوامع حفظ وتخزٌن الغالل ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى  ،بجهة  :منشأة كاسب  -بجوار محطة بنزٌن التعاون  -البدرشٌن -
 - 61مٌد لٌنن ترٌننج سنتر  MEDLINK TRAINING CENTREشركة  . ،الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد
البشرٌة  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2689عن  .الامة
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )ٌ - .جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ،بجهة  27 :ش جمال
سالم  -بجوار نادي الصٌد  -الدلً -
 - 62مٌد لٌنن ترٌننج سنتر  MEDLINK TRAINING CENTREشركة  ،باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2689عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة :
 27ش جمال سالم  -بجوار نادي الصٌد  -الدلً -
 - 63ركاز للتجارة العامة شركة  . ،التجارة العامة والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2626عن  .التجارة العامة والتسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  3 :ش زغلول  -زاوٌة ابو مسلم  -مركز ابو النمرس ---
 - 64توب تٌم للدعاٌة واالعالن  TOP TEAMشركة  ،المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى 21181113
برلم  ، 2721عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  7 :ش الموسٌمار علً اسماعٌل -
 - 65توب تٌم للدعاٌة واالعالن  TOP TEAMشركة  ،الامة وتشغٌل مركز اتصاالت ( كول سنتر )  -التورٌدات العمومٌة -
التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  - 1982التصدٌر  -التسوٌك لكافة المنتجات  -التجارٌة االلكترونٌة
 الدعاٌة و االعالن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماالشبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2721عن الامة وتشغٌل
مركز اتصاالت ( كول سنتر )  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة - 1982
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التصدٌر  -التسوٌك لكافة المنتجات  -التجارٌة االلكترونٌة  -الدعاٌة و االعالن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  ،بجهة  7 :ش الموسٌمار علً
اسماعٌل -
 - 66اٌبٌن تكنولوجً النظمة التحكم  Epic Technologyشركة  ،تورٌد وتركٌب والصٌانة المتنملة النظمة االنذار ومكافحة
الحرٌك وانظمة التحكم واالمن الصناعً وكافة وسائل ومعدات السالمة واالعمال الكهربائٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2742عن تورٌد
وتركٌب والصٌانة المتنملة النظمة االنذار ومكافحة الحرٌك وانظمة التحكم واالمن الصناعً وكافة وسائل ومعدات السالمة
واالعمال الكهربائٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  ،بجهة  :شمة - 13
الدور  - 5الكائن ب  5صبحً شفٌك  -من ش كعبٌش  -فٌصل -
 - 67اٌبٌن تكنولوجً النظمة التحكم  Epic Technologyشركة  ،السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2742عن السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  - 13الدور  - 5الكائن ب  5صبحً شفٌك  -من ش كعبٌش  -فٌصل -
 - 68نور ٌاسٌن شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة والمخبوزات ٌ -جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2746عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع
انواع الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة والمخبوزات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الحً الثانً  -المجاورة - 5
بالعمار  6 - 1144اكتوبر
 - 69المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ( ف سعد هللا ) شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل وتشغٌل الحلً
والمعادن النفٌسة والفضه والذهب واالحجار النفٌسة والمملدة  -تجارة وتصمٌم الحلً والمعادن النفٌسة والفضة والذهب واالحجار
النفٌسة والمملدة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم 121
لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ،رأس مالها ، 29451110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 2561عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل وتشغٌل الحلً والمعادن النفٌسة والفضه والذهب واالحجار النفٌسة والمملدة -
تجارة وتصمٌم الحلً والمعادن النفٌسة والفضة والذهب واالحجار النفٌسة والمملدة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة (
تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من
الجهات  ،بجهة  :مكتب رلم  - 22مول رلم  - 5بٌفرلً هٌلز  -الشٌخ زاٌد -
 - 71المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ( ف سعد هللا ) شركة  ،المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض
) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 29451110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2561عن المختصة وبما ال
ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
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وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رلم  - 22مول رلم - 5
بٌفرلً هٌلز  -الشٌخ زاٌد -
 - 71مكه لالستصالح الزراعً شركة  ،استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع ,
واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 351
لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌة ألغراض السكن
غٌر االداري  .تجهٌز االراضً بمرافك البنٌة االساسٌة ،رأس مالها ، 61111110111لٌدت فى  21181111برلم ، 2556
عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى
هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌة ألغراض السكن غٌر االداري  .تجهٌز االراضً
بمرافك البنٌة االساسٌة  ،بجهة  :شمه  2علوي برج السالم  -شارع الرهراء  -العمرانٌة -
 - 72مكه لالستصالح الزراعً شركة  ( ،مٌاه  /صرف صحً  /كهرباء  /تلٌفونات  /طرق ) واستغاللها بالتملٌن او االٌجار
وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن * مع مرعاه لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم
 356لسنة  2118تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة
معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدٌنة المكملة
العمال الحفر والصٌانة  -معالجة ،رأس مالها ، 61111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2556عن ( مٌاه  /صرف
صحً  /كهرباء  /تلٌفونات  /طرق ) واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن * مع مرعاه لرار رئٌس
الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات
الحفر واالستكشاف وتشمل  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار
غٌر العمٌمة الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -معالجة  ،بجهة  :شمه  2علوي برج
السالم  -شارع الرهراء  -العمرانٌة -
 - 73مكه لالستصالح الزراعً شركة  ،االسطح من الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج -
الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  .تورٌد وتركٌب الواح الطالة الشمسٌة .
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها ،رأس مالها ، 61111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2556عن االسطح من
الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -المماوالت العامة
والمتكاملة والمتخصصة  .تورٌد وتركٌب الواح الطالة الشمسٌة .
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها  ،بجهة  :شمه  2علوي برج السالم  -شارع الرهراء  -العمرانٌة -
 - 74مكه لالستصالح الزراعً شركة  ،من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .االستثمار
العماري ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 61111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2556عن من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .االستثمار العماري ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
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مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شمه  2علوي برج السالم  -شارع الرهراء  -العمرانٌة -
 - 75اٌكوتن للطاله الشمسٌه وانظمه االوتومٌشن شركة  ،تركٌب محطات الطالة الشمسٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تجارة وتورٌد محطات الطالة الشمسٌه  -تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل
فمط من ( كامٌرات المرالبة  -اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة ) والصٌانة المتنملة لماسبك  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات
والتعلٌم التكنولوجى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2572عن تركٌب
محطات الطالة الشمسٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تجارة وتورٌد محطات الطالة الشمسٌه -
تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ( كامٌرات المرالبة  -اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة )
والصٌانة المتنملة لماسبك  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات
ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها  ،بجهة  :وحدة رلم - 21
عمارة رلم  - 13مشروع النرجس  -التوسعات الشمالٌة  -الحً التاسع  6 -اكتوبر -
 - 76اٌكوتن للطاله الشمسٌه وانظمه االوتومٌشن شركة  ،مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 2572عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رلم  - 21عمارة رلم  - 13مشروع النرجس  -التوسعات الشمالٌة  -الحً التاسع  6 -اكتوبر -
 - 77تراست فور بٌزنس تكنولوجً  Trust For Business Technology Tbtشركة  ،التورٌدات العمومٌة  -تجارة اجهزة
الكمبٌوتر بكافة انواعها وشبكاتها ومستلزماتها وكامٌرات المرالبة الداخلٌة والصٌانة المتنملة لها مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع
واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان سجل
المستوردٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 2611عن التورٌدات العمومٌة  -تجارة اجهزة الكمبٌوتر بكافة انواعها وشبكاتها ومستلزماتها وكامٌرات
المرالبة الداخلٌة والصٌانة المتنملة لها مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113االستٌراد والتصدٌر (
تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان سجل المستوردٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز  ،بجهة  118 :ش السودان  -العجوزه -
 - 78دٌزاٌن دسترٌكت  DESIGN DISTRICTشركة  ،المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق
المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .اعمال التصمٌمات الهندسٌة  -مماوالت
التشطٌبات  -تصمٌم وتركٌب االكسسوارات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2612عن المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحته التنفٌذٌة )  .اعمال التصمٌمات الهندسٌة  -مماوالت التشطٌبات  -تصمٌم وتركٌب االكسسوارات ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  ،بجهة  :شمة رلم  2بالدور
االرضً بالعمار رلم  - 19ش صالح سلٌم ( عكاشه سابما )  -الدلً -
 - 79الزورد لالستثمار العماري والمماوالت شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص
تجارة مواد البناء  -مماوالت عامة استثمار عماري ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
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ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2633عن  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة مواد البناء  -مماوالت عامة استثمار عماري ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  ،بجهة  19 :أ الحجاز  -المهندسٌن  -الدور 7
 شمة ---712 - 81الزورد لالستثمار العماري والمماوالت شركة  ،الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 5111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2633عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  19 :أ
الحجاز  -المهندسٌن  -الدور  - 7شمة ---712
 - 81تو اٌة مصر للتجارة والتورٌدات  A Egypt For trading & Suplay2شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فمٌا هو
مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  /التصدٌر ٌ .جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فً الخارج .كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة إحكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها 12511110111
،لٌدت فى  21181117برلم  ، 2634عن التجارة العامة والتوزٌع فمٌا هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  /التصدٌر .
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فً الخارج .كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة إحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رلم ( )1بالدور االرضً بالعمار الكائن فً  123أ -شارع 5أ  -حدائك
االهرام -الهرم -
 - 82كٌب سلٌوشنز  KEEP SOLUTIONSشركة  ،ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2716عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها
او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رلم  21أ  -عمارة ؤلم  6 - 531اكتوبر اول -
 - 83كٌب سلٌوشنز  KEEP SOLUTIONSشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
الدوات الكهرباء واجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها زكامٌرات المرالبة الداخلٌة ومستلزماتها وكامٌرات المرالبة الداخلٌة ومستلزمات
اجهزة الشبكات والبوابات االلكترونٌة ومستلزمات اعمال التٌار الخفٌف  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2716عن التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة الدوات الكهرباء واجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها زكامٌرات المرالبة
الداخلٌة ومستلزماتها وكامٌرات المرالبة الداخلٌة ومستلزمات اجهزة الشبكات والبوابات االلكترونٌة ومستلزمات اعمال التٌار
الخفٌف  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  ،بجهة  :وحدة رلم  21أ -
عمارة ؤلم  6 - 531اكتوبر اول -
 - 84ملٌو كٌر  Millio Careشركة  ،تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك لخدمات الرعاٌة
الصحٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2724عن تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة (
فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس
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المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك لخدمات الرعاٌة الصحٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  91 :ش وادي النٌل -
 - 85ملٌو كٌر  Millio Careشركة  ،على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة
او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم ، 2724
عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  91 :ش وادي النٌل -
ٌ - 86اسر رضا امٌن بٌومً وشرٌكة شركة  ،انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا الدولٌه ) مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2737عن انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا الدولٌه )
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :لطعة  254حوض السنبسة البحرٌة  -لسم تانً زمام الشنباب  -مركز البدرشٌن -
 - 87حائل الزراعٌه شركة  ،السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 151111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2761عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  244 :ش فٌصل ناصٌة ش مسجد التوحٌد  -التعاون  -فٌصل -
 International Hollywood For Film Production - 88الهولٌود العالمٌة لالنتاج السٌنمائً  -مصر
 Egyptشركة  ،االنتاج الفنً و التوزٌع  -االنتاج السٌنمائً  -الدعاٌة واالعالن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2573عن االنتاج الفنً و التوزٌع  -االنتاج السٌنمائً  -الدعاٌة واالعالن -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم  - 3العمار رلم  15ش صفوت من ش رمسٌس  -العمرانٌة -
 - 89اجرو انرجً  Agro Energyشركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الواح وخالٌا وانظمة الطالة الشمسٌة والطالة
المتجددة  .تورٌد وتصمٌم وتركٌب محطات وانظمة الطالة الشمسٌة والطالة المتجددة التورٌدات العمومٌة  .تمدٌم االستشارات
واعداد االبحاث العلمٌة فً مجال التمنٌات و التكنولوجٌا والنظم المختلفة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2613عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الواح
وخالٌا وانظمة الطالة الشمسٌة والطالة المتجددة  .تورٌد وتصمٌم وتركٌب محطات وانظمة الطالة الشمسٌة والطالة المتجددة
التورٌدات العمومٌة  .تمدٌم االستشارات واعداد االبحاث العلمٌة فً مجال التمنٌات و التكنولوجٌا والنظم المختلفة ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة  ،بجهة  :مبنى جامعة النٌل  -محور ٌ 26ولٌو  -الدور االول
غرفة - F 4الشٌخ زاٌد -
 - 91اجرو انرجً  Agro Energyشركة  ،المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن
الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس
الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم
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 356لسنة  . 2118المماوالت العامة والمتخصصة ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2613عن
المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة
التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة
الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك
الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118المماوالت
العامة والمتخصصة  ،بجهة  :مبنى جامعة النٌل  -محور ٌ 26ولٌو  -الدور االول غرفة - F 4الشٌخ زاٌد -
 - 91اجرو انرجً  Agro Energyشركة ٌ - . ،جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 211110111لٌدت فى
 21181116برلم  ، 2613عن ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مبنى جامعة النٌل  -محور ٌ 26ولٌو  -الدور
االول غرفة - F 4الشٌخ زاٌد -
 - 92التكامل المهنً لالستشارات  Professional Integration Of Consultingشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2647عن وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :ش الحرمٌن  -كفر نصار  -فٌصل  -الهرم -
 - 93ساٌن جروب لتصنٌع االسمدة والكٌماوٌات شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبٌدات الزراعٌة والحشرٌة واالسمدة
والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة  -التجارة العامة والتوزٌع لٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -تجارة
وتوزٌع المبٌدات الزراعٌة والحشرٌة واالسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2631عن الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبٌدات الزراعٌة والحشرٌة واالسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة  -التجارة العامة والتوزٌع لٌما
هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -تجارة وتوزٌع المبٌدات الزراعٌة والحشرٌة واالسمدة والكٌماوٌات
والمخصبات الزراعٌة  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  ،بجهة :
الدور االرضً بالعمار رلم  381ش السودان  -العجوزه -
 - 94ساٌن جروب لتصنٌع االسمدة والكٌماوٌات شركة  ،ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2631عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االرضً بالعمار رلم  381ش السودان  -العجوزه -
 - 95الشرفاء لالستثمار العماري والمماوالت شركة  ،االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري  -المماوالت العامة والمتخصصة
ومتكاملة  -شراء االراضً وتمسٌمها والبناء علٌها وبٌعها  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون
رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس
الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2628عن االستثمار
والتسوٌك والتطوٌر العماري  -المماوالت العامة والمتخصصة ومتكاملة  -شراء االراضً وتمسٌمها والبناء علٌها وبٌعها  -االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
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المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  ،بجهة  56 :ش العروبه -
العمرانٌة الغربٌه  -العمرانٌة -
 - 96الشرفاء لالستثمار العماري والمماوالت شركة  - ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -التورٌدات العمومٌة
 الدعاٌة واالعالن فمط ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاولاعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181116برلم ، 2628
عن  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -الدعاٌة واالعالن فمط ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  56 :ش العروبه  -العمرانٌة الغربٌه  -العمرانٌة -
 - 97التكامل المهنً لالستشارات  Professional Integration Of Consultingشركة  ،تمدٌم االستشارات المالٌة
والضرٌبٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تصمٌم النظام المالٌة واالدارٌة
الٌدوٌة وااللٌة ونظم التكالٌف  -تصمٌم نظم التمارٌر وتمٌٌم ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم ، 2647
عن تمدٌم االستشارات المالٌة والضرٌبٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -
تصمٌم النظام المالٌة واالدارٌة الٌدوٌة وااللٌة ونظم التكالٌف  -تصمٌم نظم التمارٌر وتمٌٌم  ،بجهة  3 :ش الحرمٌن  -كفر نصار -
فٌصل  -الهرم -
 - 98التكامل المهنً لالستشارات  Professional Integration Of Consultingشركة  ،االداء وانظمة حوافز العاملٌن -
االستشارات الهندسٌة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم
 ، 2647عن االداء وانظمة حوافز العاملٌن  -االستشارات الهندسٌة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -اعادة هٌكلة الشركات
من الناحٌة االدارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة 3 :
ش الحرمٌن  -كفر نصار  -فٌصل  -الهرم -
 - 99رون ستون للرخام شركة  ،تسوٌك وتصدٌر الرخام والجرانٌت بكافة انواعه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2696عن تسوٌك وتصدٌر الرخام والجرانٌت بكافة انواعه ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة بالدور الثانً  -شارع حمدي بنورة  -الممرون  -المنصورٌة  -منشاة المناطر -

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

25

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 111البٌان للسٌارات شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة السٌارات
الجدٌدة والمستعملة ولطع غٌارها واكسسوارتها  -االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى
مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2693عن التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة السٌارات الجدٌدة والمستعملة ولطع غٌارها واكسسوارتها -
االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل  ،بجهة  :كمبوند
مروج  -خلف نادي المهندسٌن  -عمارة  - 15شمة - 28
 - 111البٌان للسٌارات شركة  ،مركز لخدمة وصٌانة السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2693عن مركز لخدمة وصٌانة السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :كمبوند مروج  -خلف نادي المهندسٌن  -عمارة  - 15شمة - 28
 - 112ماجٌن وٌندوز لنظم االبواب والشبابٌن شركة  ،تجارة االبواب و الشبابٌن بجمٌع انواعها بما فٌها االلومٌتال والٌو بً
فً سً  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) -
المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله  -مماوالت ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2725عن
تجارة االبواب و الشبابٌن بجمٌع انواعها بما فٌها االلومٌتال والٌو بً فً سً  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم
الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله  -مماوالت ،
بجهة  :مكتب رلم  - 11برج  4/3الدور الثالث  -اداري  -سنترسٌلفً مول  -المحور المركزي -
 - 113ماجٌن وٌندوز لنظم االبواب والشبابٌن شركة  ،تركٌب االبواب و الشبابٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2725عن تركٌب االبواب و الشبابٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :مكتب رلم  - 11برج  4/3الدور الثالث  -اداري  -سنترسٌلفً مول  -المحور المركزي -
 - 114مرسال انتر ناشونال جروب للدعاٌة واالعالن شركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2774عن
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :هرم
مٌدوم  -بجوار منزل عطا
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 - 115مرسال انتر ناشونال جروب للدعاٌة واالعالن شركة  . ،الدعاٌة واالعالن  .تصمٌم خدمات الدعاٌة واالعالن  .التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .
التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  .االستثمار العماري
 .شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة
المنشات علٌها والامة المبانً ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2774عن  .الدعاٌة واالعالن .
تصمٌم خدمات الدعاٌة واالعالن  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل مركز
العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فى شان تنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة  .االستثمار العماري  .شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك
واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً  ،بجهة  :هرم مٌدوم  -بجوار منزل عطا
 - 116الغندور للبناء الحدٌث وادارة المدارس شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المدارس  -المماوالت العمومٌة والمتخصصه -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2577عن الامة وتشغٌل
وادارة المدارس  -المماوالت العمومٌة والمتخصصه  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  21 :ش حسن دمحم المتفرع من
ش الهرم مدكور  -فٌصل  -العمرانٌة -
 - 117الغندور للبناء الحدٌث وادارة المدارس شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2577عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  21 :ش حسن دمحم المتفرع من ش الهرم مدكور  -فٌصل  -العمرانٌة -
 - 118اسبورت دٌف  SPORT DEVشركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ،رأس مالها ، 9110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2591عن اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  ،بجهة  13 :ش التمسٌم من
شارع سلٌم  -فٌصل -
 - 119اسبورت دٌف  SPORT DEVشركة  ،غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 9110111لٌدت فى  21181115برلم ، 2591
عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  13 :ش التمسٌم من شارع سلٌم  -فٌصل -
 - 111شركة افاق الخلٌج للمماوالت والتطوٌر العماري شركة  ،والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 2616عن والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة  611الدور السادس الكائن  143ابراج سما سٌتً المرٌوطٌة  -الهرم
--- -
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 - 111الدولً للتورٌدات واعمال االطفاء وانذار الحرٌك شركة  . ،تورٌد وتركٌب مهمات االمن الصناعً وانظمة مكافحة
الحرٌك واجهزة االنذار  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  .المماوالت العامة .
التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم
 ، 2589عن  .تورٌد وتركٌب مهمات االمن الصناعً وانظمة مكافحة الحرٌك واجهزة االنذار  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  .المماوالت العامة  .التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ،
بجهة  :عمار رلم  31االسكان المطور  -المستمبل  6 -اكتوبر -
 - 112الدولً للتورٌدات واعمال االطفاء وانذار الحرٌك شركة  ،المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2589عن المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :عمار رلم  31االسكان المطور  -المستمبل  6 -اكتوبر -
 - 113شركة افاق الخلٌج للمماوالت والتطوٌر العماري شركة  . ،االستثمار العماري  .التطوٌر العماري  .التسوٌك العماري .
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -مماوالت التشطٌبات والدٌكور  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2616عن .
االستثمار العماري  .التطوٌر العماري  .التسوٌك العماري  .المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -مماوالت التشطٌبات
والدٌكور  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  ،بجهة  :شمة  611الدور
السادس الكائن  143ابراج سما سٌتً المرٌوطٌة  -الهرم --- -
 - 114فرٌتو بولو الدارة المطاعم  Frito Polloشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2636عن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة
والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  7 / 3 :شارع مدرسة جٌل - 2111الحً الثامن  -المجاورة الثالتة 6 --
اكتوبر -
 - 115تراست اٌجً للمماوالت العامة والتورٌدات والتشطٌبات شركة  . ،المماوالت العامة  -مماوالت اعمال التشطٌبات
الداخلٌة والوجهات  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 311110111لٌدت فى
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 21181116برلم  ، 2625عن  .المماوالت العامة  -مماوالت اعمال التشطٌبات الداخلٌة والوجهات  -التورٌدات العمومٌة -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ع  - 8 / 7مجاورة  - 4الحً  - 11الشٌخ زاٌد -
 - 116كنز للخدمات الطبٌة شركة  ،اعمال انشاء وتجهٌز العٌادات والمستشفٌات من فرش واثاث واجهزة  -التورٌدات
العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2561عن اعمال انشاء
وتجهٌز العٌادات والمستشفٌات من فرش واثاث واجهزة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  196 :ب
 ش جاردٌنٌا  -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -االهرام - - 117بٌلد أب بٌزنس سولٌوشنز  Build up Business Solutionشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
 /التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -المماوالت العامة -
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2582عن التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك
االلكترونً عبر االنترنت  -المماوالت العامة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  ،بجهة  13 :ش السبع عمارات -
المرٌوطٌة  -الهرم  -االهرام -
 - 118بٌلد أب بٌزنس سولٌوشنز  Build up Business Solutionشركة  ( ،تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار
الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 2582عن ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتشغٌل مركز العداد
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة
و وفما لماورد بموافمة  ،بجهة  13 :ش السبع عمارات  -المرٌوطٌة  -الهرم  -االهرام -
 - 119بٌلد أب بٌزنس سولٌوشنز  Build up Business Solutionشركة  ،واجراءات الترخٌص بها -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2582عن واجراءات الترخٌص بها -
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  13 :ش السبع عمارات  -المرٌوطٌة  -الهرم  -االهرام -
 - 121روحً دمحم العربً روحً و شرٌكٌه شركة  ،إلامة و تشغٌل مصنع لشكٌل المعادن و لص الصاج و تصنٌع أجزاء
السٌارات و االسطمبات المكبوسات و التورٌدات العمومٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2597عن إلامة و تشغٌل مصنع لشكٌل المعادن و لص الصاج و
تصنٌع أجزاء السٌارات و االسطمبات المكبوسات و التورٌدات العمومٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المطعة رلم  226ارض المخازن والورش  -مدٌنة
 6اكتوبر -
 - 121ذا تٌن ثٌنج  THE TECH THINGشركة  . ،اعداد انظمة التحوٌل الرلمً للشركات  .اعمال انتاج وتطوٌر البرامج
والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  .ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة  .انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  .تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ( بشرط الحصول على
التراخٌص اللزمة )  .تطوٌر برامج الذكاء الصناعً ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2653عن  .اعداد انظمة
التحوٌل الرلمً للشركات  .اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  .ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  .انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .
تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ( بشرط الحصول على التراخٌص اللزمة )  .تطوٌر برامج الذكاء الصناعً ٌ -جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ،بجهة  :شمة  - 22عمارة - 138
بٌفرلً هٌلز  -الشٌخ زاٌد -
 - 122ذا تٌن ثٌنج  THE TECH THINGشركة  ،شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2653عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة
 - 22عمارة  - 138بٌفرلً هٌلز  -الشٌخ زاٌد -
 - 123جاما لالنظمة التكنولوجٌة الحدٌثة  Gama For Modern Technology Systetemsشركة  ،مماوالت تركٌب انذار
الحرٌك والسرلة وانظمة االتصاالت الحدٌثة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113المماوالت العامة
وخاصة المماوالت الكهربائٌة  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً
شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181111برلم  ، 2669عن مماوالت تركٌب انذار الحرٌك والسرلة وانظمة االتصاالت الحدٌثة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع
واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113المماوالت العامة وخاصة المماوالت الكهربائٌة  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت التجارٌة
( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى  ،بجهة  316 :ش المستمبل  -الشٌخ زاٌد -
 - 124جاما لالنظمة التكنولوجٌة الحدٌثة  Gama For Modern Technology Systetemsشركة  ،الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
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 21181111برلم  ، 2669عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  316 :ش المستمبل  -الشٌخ زاٌد -
 - 125وومان للخدمات الطبٌة  Woman Medical Servicesشركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 411111110111لٌدت فى  21181111برلم
 ، 2675عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  11 :ش الجزائر مٌدان اسوان  -المهندسٌن غرفة بالشمة رلم --- 1
 - 126تشارج للمركبات الكهربائٌةالخفٌفة CHARGE FOR LIGHT ELECTRIC VEHICLESشركة  ،او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2666عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :الدور االرضى  -عمارة - 1525الحى االول  -المجاورة الثامنة -
 - 127وومان للخدمات الطبٌة  Woman Medical Servicesشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة او
المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة  .ادارة برامج الرعاٌة الصحٌة ( وال ٌشمل ذلن نشاط الوساطه فً التأمٌن
) ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 411111110111لٌدت فى  21181111برلم ، 2675
عن  .الامة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة  .ادارة برامج
الرعاٌة الصحٌة ( وال ٌشمل ذلن نشاط الوساطه فً التأمٌن ) ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  11 :ش
الجزائر مٌدان اسوان  -المهندسٌن غرفة بالشمة رلم --- 1
 - 128الفار لتجارة وتصدٌر الورق واستٌراد وتورٌد خطوط االنتاج شركة  ،باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2698عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ، .بجهة  88 :هـ حدائك االهرام  -الهرم ---
 - 129الفار لتجارة وتصدٌر الورق واستٌراد وتورٌد خطوط االنتاج شركة  . ،االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال
ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .تجارة وتوزٌع الورق  -تورٌد خطوط االنتاج ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 2698عن  .االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .تجارة
وتوزٌع الورق  -تورٌد خطوط االنتاج ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ،بجهة  88 :هـ حدائك االهرام  -الهرم ---
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 - 131تشارج للمركبات الكهربائٌةالخفٌفة CHARGE FOR LIGHT ELECTRIC VEHICLESشركة  ،تجارة وبٌع وشراء
المركبات الخفٌفة بجمٌع انواعها ولطع غٌارها وعلى االخص المركبات الكهربائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع المركبات الخفٌفة
بجٌع انواعها  -الامة وتشغٌل مركز لصٌانة الدرجات النارٌة والبخارٌة والسٌارات الكهربائٌة بجمٌع انواعها
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2666عن تجارة وبٌع وشراء المركبات الخفٌفة بجمٌع انواعها ولطع غٌارها وعلى
االخص المركبات الكهربائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع المركبات الخفٌفة بجٌع انواعها  -الامة وتشغٌل مركز لصٌانة الدرجات
النارٌة والبخارٌة والسٌارات الكهربائٌة بجمٌع انواعها
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  ،بجهة  :الدور
االرضى  -عمارة - 1525الحى االول  -المجاورة الثامنة -
SOLIDARY INTERNATIONAL
 - 131التأزر الدولٌة للتجارة والتورٌدات والمماوالت
 TRADING, SUPPLIESشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /
AND CONTRACTING
التورٌدات العمومٌة  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً
حدة )  -الدعاٌة واالعالن  -تنظٌم المهرجانات والمؤتمرات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة
الموارد البشرٌة  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات
االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم ، 2718
عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة
( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الدعاٌة واالعالن  -تنظٌم المهرجانات والمؤتمرات الفنٌة والثمافٌة
والغنائٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -ادارة المشروعات مع مرعاه
المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص  ،بجهة  :شارع
وابور النور  -الفشن -
SOLIDARY INTERNATIONAL
 - 132التأزر الدولٌة للتجارة والتورٌدات والمماوالت
 TRADING, SUPPLIESشركة  ،بها  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -اعمال
AND CONTRACTING
الهناجر والمظالت  -مماوالت اعمال الدٌكور والتشطٌبات  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون
رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس
الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم ، 2718
عن بها  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -اعمال الهناجر والمظالت  -مماوالت اعمال الدٌكور والتشطٌبات  -االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان  ،بجهة :
شارع وابور النور  -الفشن -
SOLIDARY INTERNATIONAL
 - 133التأزر الدولٌة للتجارة والتورٌدات والمماوالت
 TRADING, SUPPLIESشركة  ،تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
AND CONTRACTING
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 2718عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع وابور النور  -الفشن -
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 - 134المطبخ اللبنانً  The Lebanese Kitchenشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  .الامة
وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل  .السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن
بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فً جمٌع التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط
الوساطه فً التامٌن  - .الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2744عن .
الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ( بشرط استصدار
التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .الامة
وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل  .السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة
والعالجٌة فً جمٌع التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطه فً التامٌن  - .الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة  ،بجهة
 3 :ش كمال ابراهٌم خلٌل  -الدور الثانً --
 - 135جٌت واي النظمة الشبكات  Gateway Network Systems GNSشركة  ،تورٌد وتركٌب انظمة الشبكات وكامٌرات
المرالبة الداخلٌة وانظمة التحكم واالطفاء والكهرباء وتمدٌم خدمات االمن الصناعً  -مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً
رلم  64لسنة  - 2113تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة ،رأس مالها ، 1211110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2674عن
تورٌد وتركٌب انظمة الشبكات وكامٌرات المرالبة الداخلٌة وانظمة التحكم واالطفاء والكهرباء وتمدٌم خدمات االمن الصناعً  -مع
مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة  - 2113تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة  ،بجهة  436 :ل  -حدائك
االهرام  -االهرام -
 - 136جٌت واي النظمة الشبكات  Gateway Network Systems GNSشركة  ،التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1211110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2674عن التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  436 :ل  -حدائك االهرام  -االهرام -
SUPPLIES AND ENGINEERING
 - 137التورٌدات والمماوالت الهندسٌة
شركة  ،تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الهندسٌة ومواد البناء ومواد
CONTRACTING COMPANY SECC
التشطٌب واالدوات والمستلزمات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة والصحٌة  -التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم االستشارات الهندسٌة ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -المماوالت ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2692عن تجارة الجملة والتجزئة
للمستلزمات الهندسٌة ومواد البناء ومواد التشطٌب واالدوات والمستلزمات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة والصحٌة  -التورٌدات العمومٌة -
تمدٌم االستشارات الهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -المماوالت  ،بجهة  :شمة  - 4الدور  - 2عمار  - 4ش الرشٌد متفرع من
احمد عرابً -
SUPPLIES AND ENGINEERING
 - 138التورٌدات والمماوالت الهندسٌة
شركة  ،العامة  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -التسوٌك واالستثمار
CONTRACTING COMPANY SECC
العماري  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -شراء وبٌع وتمسٌم
االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء  -مٌاه  -صرف )  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -انشطة
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البناء لالسكان العائلً واالداري والتجارة  -تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌة ( مٌاه  /صرف  /كهرباء  /تلٌفونات  /طرق )
واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2692عن العامة
 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -التسوٌك واالستثمار العماري  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء  -مٌاه  -صرف
)  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -انشطة البناء لالسكان العائلً واالداري والتجارة  -تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه
االساسٌة ( مٌاه  /صرف  /كهرباء  /تلٌفونات  /طرق ) واستغاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك  ،بجهة  :شمة  - 4الدور 2
 عمار  - 4ش الرشٌد متفرع من احمد عرابً -SUPPLIES AND ENGINEERING
 - 139التورٌدات والمماوالت الهندسٌة
شركة  ،والطرق والمٌادٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
CONTRACTING COMPANY SECC
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2692عن والطرق والمٌادٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :شمة  - 4الدور  - 2عمار  - 4ش الرشٌد متفرع من احمد عرابً -
 - 141ترا اتالنتٌن شركة  . ،تمدٌم خدمات الترجمة ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها 11110111
،لٌدت فى  21181113برلم  ، 2714عن  .تمدٌم خدمات الترجمة ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  - 1447 :مج
 - 7الحً االول -
 - 141سمارت اٌجٌبت للشحن شركة  ،تمٌم الخدمات للوجٌستٌة والمٌام باعمال الشحن البحري والبري للبضائع  -التورٌدات
العمومٌة  -التخلٌص الجمركً ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 191110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 2731عن تمٌم الخدمات للوجٌستٌة والمٌام باعمال الشحن البحري والبري للبضائع  -التورٌدات العمومٌة  -التخلٌص الجمركً -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  27 :ش دمحم سالم  -االندلس  -الهرم  -العمرانٌة -
 CONVERGE CONSTRUCTIONشركة  ،المماوالت العامة -
 - 142كونفٌرج لالنشاءات
االستثمار العماري  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما
لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال
االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت
فى  21181119برلم  ، 2773عن المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 311
لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
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االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة  ،بجهة  74 :أ ش عبد المنعم رٌاض -
 CONVERGE CONSTRUCTIONشركة ٌ - ) ،جوز للشركة
 - 143كونفٌرج لالنشاءات
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2773عن ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 74 :أ ش عبد المنعم رٌاض -
 - 144ورزان لالستثمار  Warazan Investment Companyشركة  ،التسوٌك واالستثمار العماري  -اعمال تشطٌبات
المبانً الداخلٌة و الدٌكورات  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى
 21181122برلم  ، 2812عن التسوٌك واالستثمار العماري  -اعمال تشطٌبات المبانً الداخلٌة و الدٌكورات  -التصدٌر ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل بالدور االرضً  16 -ش زمزم  -المهندسٌن -
 - 145برٌمٌم اكسبوتس  Premium Exportsشركة  . ،التصدٌر ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 3111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2898عن  .التصدٌر ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الكٌلو
 24طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  -المرٌة الزكٌة  -مركز رٌجوس التجاري مكتب --- 13 - 141
 - 146وان مٌتال للمماوالت والتورٌدات  ONE METALشركة  ،المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2892عن المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  168 :ش السودان  -المهندسٌن -
 - 147انتر برٌنٌر لالستشارات والخدمات  Enterpreneur For Consulting Services E.C.Sشركة  . ،تمدٌم
االستشارات االدارٌة وااللتصادٌة والتسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة
المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  .اعادة

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

35

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ،رأس مالها 311110111
،لٌدت فى  21181128برلم  ، 2917عن  .تمدٌم االستشارات االدارٌة وااللتصادٌة والتسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة
النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )
 .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  .اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة
الموارد البشرٌة  ،بجهة  :عمارة  13شمة  - 22دجلة جاردنز  -حدائك اكتوبر -
 - 148انتر برٌنٌر لالستشارات والخدمات  Enterpreneur For Consulting Services E.C.Sشركة ٌ - ،جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 311110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2917عن ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عمارة  13شمة  - 22دجلة جاردنز  -حدائك اكتوبر -
 - 149الصوت للتورٌدات  The Audio Companyشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات
العمومٌة وخاصة تورٌد االجهزة الصوتٌة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن تكون لها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2562عن
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة وخاصة تورٌد االجهزة الصوتٌة  .االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ -جوز للشركة أن تكون لها  ،بجهة :
مكتب بالدور االرضً  -عمارة  - 31شارع الزهراء  -الدلً -
 - 151الصوت للتورٌدات  The Audio Companyشركة  ،مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181111
برلم  ، 2562عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب بالدور االرضً  -عمارة  - 31شارع الزهراء  -الدلً -
 - 151عبٌر االوركٌد شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 111111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2586عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  4/9 :الحً  - 11مجاورة  - 4الشٌخ زاٌد -
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 - 152بٌت الرفاهٌة للمفروشات شركة  . ،تجارة وبٌع المفروشات والستائر بكافة انواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2594عن  .تجارة وبٌع المفروشات والستائر
بكافة انواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :برج الحمد ش نبٌل طه  -الطالبٌة  -فٌصل -- -
 - 153المصرٌة االمرٌكٌة للمنتجات االسمنتٌة شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات االسمنتٌة والخرسانٌة -
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2621عن
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات االسمنتٌة والخرسانٌة  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع ،
بجهة  :مصنع بحوض خارج الزمام تجاه حوض  21حرف التمسٌم ذ - 9عرب ابو ساعد  -الصف -
 - 154المصرٌة االمرٌكٌة للمنتجات االسمنتٌة شركة  ،فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -استصالح وتجهٌز
االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون
االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر
فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة - 2118
استغالل المناجم والمحاجر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181116برلم
 ، 2621عن فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة
لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس
الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118استغالل المناجم والمحاجر ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة  ،بجهة  :مصنع بحوض خارج الزمام تجاه حوض  21حرف التمسٌم ذ - 9عرب ابو ساعد  -الصف -
 - 155المصرٌة االمرٌكٌة للمنتجات االسمنتٌة شركة  ،او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181116برلم
 ، 2621عن او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مصنع بحوض خارج الزمام تجاه حوض  21حرف التمسٌم ذ - 9عرب ابو ساعد  -الصف -
 - 156االستدامة لالستشارات والدعاٌة واالعالن شركة  . ،الدعاٌة واالعالن  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته
التنفٌذٌة )  - .اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج
البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2656عن  .الدعاٌة واالعالن .
تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 27
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من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  - .اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد  ،بجهة  7 :ش احمد الزٌات  -بٌن السرٌات  -الدلً -
 - 157االستدامة لالستشارات والدعاٌة واالعالن شركة  ،البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -
انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _
اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال
التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  .الامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه
وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم 2656
 ،عن البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  .الامة
وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول
 ،بجهة  7 :ش احمد الزٌات  -بٌن السرٌات  -الدلً -
 - 158االستدامة لالستشارات والدعاٌة واالعالن شركة  ،على التراخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمولة بها .
انشاء وادارة المناطك التكنلوجٌة والحضانات العلمٌة  .الامة وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض
على حدة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2656عن على
التراخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمولة بها  .انشاء وادارة المناطك التكنلوجٌة والحضانات العلمٌة  .الامة وتنظٌم
المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته  ،بجهة  7 :ش احمد
الزٌات  -بٌن السرٌات  -الدلً -
 - 159االستدامة لالستشارات والدعاٌة واالعالن شركة  ،التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم
 ، 2656عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  7 :ش احمد الزٌات  -بٌن السرٌات  -الدلً -
 - 161فرٌش كوفً  FRESH COFFEEشركة  ،تورٌد المواد الغذائٌة  -تورٌد البن ومنتجاته ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2688عن تورٌد المواد الغذائٌة  -تورٌد البن
ومنتجاته ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  345 :ش السودان  -المهندسٌن -
 - 161شٌري اون توب للدعاٌة واالعالن شركة  ،الدعاٌة واالعالن  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -
التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181113برلم ، 2719
عن الدعاٌة واالعالن  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
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والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش محجوب ثابت -
 - 162دٌـنرجـى  DINERGYشركة  ،باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت
فى  21181114برلم  ، 2578عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان
تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  14 :ش االحرار  -الدلً -
 - 163دٌـنرجـى  DINERGYشركة  . ،تمدٌم االستشارات الهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2578عن  .تمدٌم االستشارات الهندسٌة
( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق
راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  ،بجهة  14 :ش االحرار  -الدلً -
 - 164دٌـنرجـى  DINERGYشركة  ،الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .
المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مماوالت اعمال التشطٌبات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  .التجارة العامة والتوزٌع
فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2578عن الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مماوالت اعمال
التشطٌبات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ،بجهة  14 :ش
االحرار  -الدلً -
 - 165االسراء الدولٌة لاللحاق الطالب المصرٌٌن للدراسه بالخارج شركة  ،الوساطه فً انهاء اجراءات التحاق الطالب
للدراسه بالخارج ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181111برلم 2564
 ،عن الوساطه فً انهاء اجراءات التحاق الطالب للدراسه بالخارج ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  114 :ش
التحرٌر  -الدلً -
 - 166الهمسه لالبداع والفنون شركة  . ،الامة وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض عاى حدة )
 .االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌة والتلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االزاعٌة والتلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌة
من ( تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحمٌض نٌجاتٌف  -تصحٌح الوان ) اعداد وتجهٌز استودٌهات التصوٌر
وتاجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌهات البث االزاعً )  .تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر
واالضاءة وبٌعها فٌما عدا ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2686عن  .الامة وتنظٌم المعارض (
بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض عاى حدة )  .االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌة والتلفزٌونٌة والفٌدٌو
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والمسرحٌات والمسلسالت االزاعٌة والتلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌة من ( تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -
تحمٌض نٌجاتٌف  -تصحٌح الوان ) اعداد وتجهٌز استودٌهات التصوٌر وتاجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ما سبك
فٌما عدا تملن استودٌهات البث االزاعً )  .تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءة وبٌعها فٌما عدا  ،بجهة  33 :ش عبد الونٌس
متفرع من ش المطبعة  -فٌصل  -بوالق الدكرور -
 - 167الهمسه لالبداع والفنون شركة  ،التأجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض السنمائً  -تنظٌم المهرجانات
والحفالت الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181112برلم
 ، 2686عن التأجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض السنمائً  -تنظٌم المهرجانات والحفالت الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  33 :ش عبد الونٌس متفرع من ش المطبعة  -فٌصل  -بوالق الدكرور -
 - 168مطعم الراٌة شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 7111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2733عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم  - 4سنتر اجٌاد  -الحً االول  -المجاورة االولً -
 - 169مهذب عبد الكرٌم الشرفلً وشرٌكه شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج والبلور  -تجارة الجملة والتجزئة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 3511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2765عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج والبلور  -تجارة الجملة
والتجزئة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عمارة  46المنطمة ( س )  -حدائك االهرام -
 - 171تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  . ،التسوٌك العماري  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً مع مراعاه ما ورد
لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118المماوالت العامة والمتكاملة
والمتخصصة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم 121
لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2764عن
 .التسوٌك العماري  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً مع مراعاه ما ورد لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار
رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها  ،بجهة :
شمه رلم  31الدور الثالث  -عمارة رلم  32شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 171كٌوبس كونتر اكتٌنج للتنمٌة  cubes contracting for developmentشركة  27 ،من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
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مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2743عن  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  311 :ش الهرم  -عمارات
االتحادٌة  -عمارة  - 6الهرم -
 - 172انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،تسوٌك المنتجات  -التسوٌك
العماري  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 121
لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة
اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181121برلم  ، 2797عن تسوٌك المنتجات  -التسوٌك العماري  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -الامة وتنظٌم المعارض (
بشرط استصدار التراخٌص الالزمة  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 173انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،لكل معرض علً حدة )  -ادارة
المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات
الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181121برلم  ، 2797عن لكل معرض علً حدة )  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة 2112
بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة
وتشغٌل  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 174انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة
الموارد البشرٌة  -استغالل العالمات التجارٌة ( الفرانشاٌز )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  -تورٌد وتركٌب وصٌانة محطات الطالة الشمسٌة  -تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة التكٌٌف والتٌرٌد  -اعمال تصمٌم
وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -المشروعات التى تستثمر
فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181121برلم  ، 2797عن مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -استغالل العالمات التجارٌة ( الفرانشاٌز ) -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تورٌد وتركٌب وصٌانة محطات الطالة الشمسٌة  -تورٌد
وتركٌب وصٌانة انظمة التكٌٌف والتٌرٌد  -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات
االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع
والنماذج والرسوم  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 175انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،الصناعٌة  -تصمٌم
وتطوٌرالموالع االلكترونٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما
عدا المدارس الدولٌه )  -انشاء الجامعات  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع
االدوات الصحٌة واالصطمبات الخاصة بها وتورٌدها وتركٌبها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع غٌرها
وماكٌنات تغلٌف المواد الغذائٌة وتورٌدها  -المماوالت العامة  -الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181121برلم  ، 2797عن الصناعٌة  -تصمٌم وتطوٌرالموالع االلكترونٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم
الخدمات التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌه )  -انشاء الجامعات  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة
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وتغلٌف المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوات الصحٌة واالصطمبات الخاصة بها وتورٌدها وتركٌبها  -الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع غٌرها وماكٌنات تغلٌف المواد الغذائٌة وتورٌدها  -المماوالت العامة  -الامة او
تشغٌل وادارة وصٌانة  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 176انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه
الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها -تورٌد وتركٌب وصٌانة فالتر المٌاه  -تورٌد وتركٌب انظمة االجهزة الذكٌة مع مراعاة
لرار وزٌر الدفاع رلم  64لسنة  - 2113تاهٌل الشركات للحصول علً شهادات الجودة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع غٌار
السٌارات وتورٌدها وتركٌبها  -الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ،رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181121برلم  ، 2797عن محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها -تورٌد وتركٌب
وصٌانة فالتر المٌاه  -تورٌد وتركٌب انظمة االجهزة الذكٌة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع رلم  64لسنة  - 2113تاهٌل الشركات
للحصول علً شهادات الجودة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع غٌار السٌارات وتورٌدها وتركٌبها  -الامة وتشغٌل مركز لخدمة
وصٌانة السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 177الخبراء االوائل لالستشارات  Experts premier Companyشركة  ،تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة
التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى 21181121
برلم  ، 2815عن تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  ،بجهة
 54 :ش االنصار -
 - 178الخبراء االوائل لالستشارات  Experts premier Companyشركة ٌ ،جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181121برلم ، 2815
عن ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  54 :ش
االنصار -
 - 179جالكسً تكس  GALAXY TEXشركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات وااللمشة والمفروشات  -التصدٌر -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2896عن الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع المنسوجات وااللمشة والمفروشات  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :لطعة  728من رلم  711من
المطعة  7تفسٌم امالن خارج زمام ابو رواش -
 - 181لٌمار للخدمات البترولٌة شركة  . ،تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف و الحفر وتوصٌل
ونمل الغاز  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المسانده النتاج وتكرٌر البترول والتسوٌك والصٌانه المتنمله  -تمدٌم خدمات نمل المواد
البترولٌة ومدها ومستلزماتها والزٌوت المستخدمة  -تورٌد االجهزة والمعدات  -المٌام بأعمال النظافة اللزمه للمنشأت وشركات
البترول ووموالعها وشركات البترول وموالعها وشركات الغاز  -تمدٌم الخدمات المعاونه اللزمه لموالع ومنشأت لطاع البترول -
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خدمات نمل العاملٌن لشركات ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2916عن  .تمدٌم الخدمات
البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف و الحفر وتوصٌل ونمل الغاز  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المسانده النتاج وتكرٌر
البترول والتسوٌك والصٌانه المتنمله  -تمدٌم خدمات نمل المواد البترولٌة ومدها ومستلزماتها والزٌوت المستخدمة  -تورٌد االجهزة
والمعدات  -المٌام بأعمال النظافة اللزمه للمنشأت وشركات البترول ووموالعها وشركات البترول وموالعها وشركات الغاز  -تمدٌم
الخدمات المعاونه اللزمه لموالع ومنشأت لطاع البترول  -خدمات نمل العاملٌن لشركات  ،بجهة  :عمارة  - 31المحور المركزي -
 - 181لٌمار للخدمات البترولٌة شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 51111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2916عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عمارة  - 31المحور المركزي -
 - 182لٌمار للخدمات البترولٌة شركة  ،البترول ومنشأتها وموالعها وشركات الغاز  -نمل المٌاه العزبه الصالحه للشرب
والمٌاه المالحه ( البراكش  -الجوفٌه ) لحمول البترول والعاملٌن بها ( وفٌما ٌتعلك بشاط النمل الٌتم مزاولة نشاط النمل البري
الجماعً للركاب والبضائع والمهامات وخدمات النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج
التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري )  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد
البشرٌة  .المماوالت العامة ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2916عن البترول ومنشأتها وموالعها
وشركات الغاز  -نمل المٌاه العزبه الصالحه للشرب والمٌاه المالحه ( البراكش  -الجوفٌه ) لحمول البترول والعاملٌن بها ( وفٌما
ٌتعلك بشاط النمل الٌتم مزاولة نشاط النمل البري الجماعً للركاب والبضائع والمهامات وخدمات النمل داخل المطر المصري او
خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري )  .الامة
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .المماوالت العامة  ،بجهة  :عمارة  - 31المحور المركزي -
 - 183لٌمار للخدمات البترولٌة شركة  . ،التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم
خدمات الكاترٌنج وتورٌد الوجبات الجاهزة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2916عن  .التورٌدات العمومٌة  .الامة
وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم خدمات الكاترٌنج وتورٌد الوجبات الجاهزة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ،بجهة  :عمارة  - 31المحور المركزي -
 - 184سٌنٌرجً الالتصاالت شركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2682عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :لطعة رلم  334ل  -شمة رلم  - 2الدور
االول  -بوابة منمرع  -حدائك االهرام -
 - 185انتٌجراتٌد كورٌكٌالم سٌستمز  INTEGRATED CURRICULUM SYSTEMSشركة  ،تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2797عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  2 :ش امون ش العرٌش  -الهرم -
 - 186سوٌفكم للتجارة والتصدٌر شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر
والتوكٌالت التجارة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم 121
لسنة  1982فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2767عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر والتوكٌالت التجارة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً
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شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم  121لسنة  1982فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  ،بجهة  :ش صالح حمام بجوار مسجد االباصٌري -
حً االباصٌري -
 - 187سوٌفكم للتجارة والتصدٌر شركة  ،تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2767عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
ش صالح حمام بجوار مسجد االباصٌري  -حً االباصٌري -

 HI-TECH FORشركة  ،مع مراعاة
COMMUNICTION SYSTEM
 - 188هاي تن النظمة االتصاالت
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2563عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  - 332 :ش السودان الدور االرضً  -المهندسٌن -
 - 189السراٌا لالستثمار السٌاحً شركة  ،الامة وادارة وتشغٌل لاعات اللامة الحفالت العامة والمعارض واالفراح ( بشرط
استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  -االدارة والتسوٌك
السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات
االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2841عن الامة وادارة
وتشغٌل لاعات اللامة الحفالت العامة والمعارض واالفراح ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة
وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  -االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع
مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ،بجهة  :المطعة رلم 21
حوض السادات  -ش عمرو بن العاص من ش فٌصل  -المطبعة -
 - 191السراٌا لالستثمار السٌاحً شركة  ،شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2841عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المطعة
رلم  21حوض السادات  -ش عمرو بن العاص من ش فٌصل  -المطبعة -
 - 191عطلتً للخدمات العمارٌة  OTLTEشركة  ،المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -تمدٌم خدمات الكول سنتر ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2789عن المماوالت العامة  -االستثمار
العماري  -تمدٌم خدمات الكول سنتر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  12 :ش ٌاسر الجهٌنً  -العمرانٌة -
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 - 192هون لتنظٌم المعارض والمؤتمرات  HAWKشركة  . ،الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار
التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  .التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شأن تنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة  .حك استغالل العالمات التجارٌة ( الفرنشاٌز )  .تمدٌم خدمات النظام للمبانً والمنشأت  .تجمٌع الممامة
ومخلفات االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة ( فٌما عدا المخلفات الخطٌرة ) ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2812عن  .الامة
وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  .التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  .حك استغالل العالمات التجارٌة ( الفرنشاٌز ) .
تمدٌم خدمات النظام للمبانً والمنشأت  .تجمٌع الممامة ومخلفات االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة ( فٌما عدا المخلفات الخطٌرة ) -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ،بجهة  :شمة - 613
العمار  - 8ش بولس حنا  -لسم الدلً -
 - 193هون لتنظٌم المعارض والمؤتمرات  HAWKشركة  ،شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس
مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2812عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة :
شمة  - 613العمار  - 8ش بولس حنا  -لسم الدلً -
 - 194الشاعر الدارة المطاعم شركة  ،ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2829عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها
او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  9 :ش فوزي رماح  -المهندسٌن -
 - 195السوٌدي لٌد للتجارة واالضاءه المتطوره شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تصنٌع لمبات
اللٌد والكشافات الكهربائٌة واالسالن الكهربائٌة ومفاتٌح الكهرباء لدى الغٌر  -تجارة االجهزة الكهربائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2912عن  .التجارة العامة والتوزٌع
فٌما هو مسموح به لانونا  -تصنٌع لمبات اللٌد والكشافات الكهربائٌة واالسالن الكهربائٌة ومفاتٌح الكهرباء لدى الغٌر  -تجارة
االجهزة الكهربائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  63 :ج حدائك االهرام  -الهرم -
 - 196السوٌدي لٌد للتجارة واالضاءه المتطوره شركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2912عن احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  63 :ج حدائك
االهرام  -الهرم -
 - 197جٌومترن للمماوالت  Geometric Contractingشركة  ،المٌام باعمال مماوالت شبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة -
وتورٌد وتركٌب شبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة  -الصٌانة المتنملة لشبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة  -تورٌد وتركٌب شبكات
مكافحة الحرٌك واالمن الصناعً وكامٌرات المرالبة مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع ( رلم  64لسنة  - ) 2113تورٌدات عمومٌة -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2889عن
المٌام باعمال مماوالت شبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة  -وتورٌد وتركٌب شبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة  -الصٌانة المتنملة
لشبكات التبرٌد والتكٌٌف والتهوٌة  -تورٌد وتركٌب شبكات مكافحة الحرٌك واالمن الصناعً وكامٌرات المرالبة مع مراعاة لرار
وزٌر الدفاع ( رلم  64لسنة  - ) 2113تورٌدات عمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
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الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  ،بجهة 98 :
الحً الثالث  -مج  - 1شمة - 2
 - 198حسن دمحم حسن رمضان وشرٌكه شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المنظفات الصناعٌة  -تجاره الجمله
والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء
فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر
العربٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2915عن الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة
وتغلٌف المنظفات الصناعٌة  -تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي
المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و
مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  9 :مركز سوتً مول  -ش  - 4مج  - 1ح  6 - 5اكتوبر
ثان -
 - 199جً ام اس لالستثمار وادارة المشروعات  Gms For Investment and Projectشركة  ،مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 511110111
،لٌدت فى  21181129برلم  ، 2927عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  7الدور الثانً  -ع - 66الحً  - 11المجاوره - 2
 - 211جً ام اس لالستثمار وادارة المشروعات  Gms For Investment and Projectشركة  ،االنشطة المتعلمة بتحوٌل
المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  -التسوٌك
االلكترونً  -انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار
الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات (
فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ،رأس مالها ، 511110111لٌدت
فى  21181129برلم  ، 2927عن االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما
فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  -التسوٌك االلكترونً  -انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد
بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم
بمناسبة زٌادة راس  ،بجهة  :شمة  7الدور الثانً  -ع - 66الحً  - 11المجاوره - 2
 - 211الفرح فودز شركة  ،عدا المدارس الدولٌة )  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة
وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -تصمٌم برامج الموالع االلكترونٌة دون تاسٌس الموالع
االلكترونٌة  -تورٌد ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2768عن عدا المدارس الدولٌة )  -صناعة
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد
وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -
تصمٌم برامج الموالع االلكترونٌة دون تاسٌس الموالع االلكترونٌة  -تورٌد  ،بجهة  :شمة رلم  - 3الدور الثانً  2 -ش امون  -من
ش العرٌش الهرم -
 - 212علً عبد هللا عبد العزٌز خنٌن وشرٌكه  THE NILE HALAZON FOR FOOD INDUSTRIESشركة  ،الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف جمٌع انواع البسكوٌت والحلوٌات والشٌكوالته بكافة انواعها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى
 21181121برلم  ، 2811عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف جمٌع انواع البسكوٌت والحلوٌات والشٌكوالته بكافة
انواعها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
 ،بجهة  :المطعة رلم  6امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة -
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 - 213كمال ابراهٌم تاوضروس مٌخائٌل وشرٌكه شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االنسجة والغزل والخٌوط وااللٌاف
الصناعٌة ( من البولً بروبلٌن والبولستر والناٌلون )  .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181122برلم ، 2813
عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االنسجة والغزل والخٌوط وااللٌاف الصناعٌة ( من البولً بروبلٌن والبولستر والناٌلون )  .مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة :
شبرا منت خلف مدارس روٌال هاوس  -طرٌك فرعً كامل  -مركز ابو النمرس ---
 - 214مناجم للخدمات التعدٌنٌة شركة  ،التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌه والمعادن واستخراجها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2814عن التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌه
والمعادن واستخراجها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌ ك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  :مكتب بالعمار رلم  1شمة  2الحً - 8
المحور المركزي -
 - 215مناجم للخدمات التعدٌنٌة شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 2511110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2814عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  :مكتب بالعمار رلم  1شمة  2الحً  - 8المحور المركزي -
 - 216كرنو صنز لتصنٌع البالستٌن وعبوات التعبئة والتغلٌف شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة
وعبوات التعبئة والتغلٌف ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181127برلم
 ، 2891عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة وعبوات التعبئة والتغلٌف ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 24 :ش العروبة  -المرٌوطٌة -
 - 217الوتال للمماوالت العمومٌه شركة  ،المماوالت العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2911عن المماوالت العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم
 - 5عمار  83مجاوره  2حً  - 11الشٌخ زاٌد -
 - 218الممٌز للمماوالت العامة واالستثمار العماري شركة  ،المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -التسوٌك العماري  -تخطٌط
والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2911عن
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المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -التسوٌك العماري  -تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها  ،بجهة  15 :أ ش دمحم
عبد اللطٌف من ش زغلول  -الهرم -
 - 219الممٌز للمماوالت العامة واالستثمار العماري شركة  ،من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا
الغرض )  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة معدات
الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدٌنة المكملة العمال
الحفر والصٌانة  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة
باالستكشاف البترولً ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2911عن من الجهات
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف
وتشمل  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة الالزمة
الغراض البترول  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال
مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  15 :أ ش دمحم عبد اللطٌف من
ش زغلول  -الهرم -
 - 211الممٌز للمماوالت العامة واالستثمار العماري شركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت
فى  21181128برلم  ، 2911عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  15 :أ ش دمحم عبد اللطٌف من ش زغلول  -الهرم -
 - 211جً ام اس لالستثمار وادارة المشروعات  Gms For Investment and Projectشركة  ،المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ-جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى 21181129
برلم  ، 2927عن المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة
المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ-جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،بجهة :
شمة  7الدور الثانً  -ع - 66الحً  - 11المجاوره - 2
 - 212تمنٌة لالستشارات التسوٌمٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة (فٌما عدا ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة
وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة
عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال
والئحته التنفٌذٌة) - .الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وبشرط ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2822عن تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة
(فٌما عدا ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة) - .الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة .مع
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط  ،بجهة  7 :شارع االسراء المهندسٌن -
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 - 213تمنٌة لالستشارات التسوٌمٌة (ش.ذ.م.م) شركة  ،إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2822عن إستصدار التراخٌص الالزمة
لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول
أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو
تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .بجهة  7 :شارع االسراء المهندسٌن -
 - 214مصر اوروبا لالبواب والشبابٌن  Egy Euroشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتنفٌذ االبواب والشبابٌن من
االلومٌتال ومن لطاعات البً فً سً ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 2571عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتنفٌذ االبواب والشبابٌن من االلومٌتال ومن لطاعات البً فً سً
 ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :اول طرٌك  6اكتوبر  -خلف شركة امانكو  -امام بوابة  - 4حدائك االهرام 6 -
اكتوبر -
 - 215جسورمٌد الٌست شركة  ،الامة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحته التنفٌذٌة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2599عن الامة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة
 .تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ،بجهة  7 :ش الفمهاء  -مدٌنه سٌتً اسباتسً  -الهرم  -االهرام -
 - 216جسورمٌد الٌست شركة  ،باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان
تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 151110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 2599عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  7 :ش الفمهاء  -مدٌنه سٌتً
اسباتسً  -الهرم  -االهرام -
 - 217مشارٌع لالنشاءات الحدٌثه شركة  ،المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2611عن المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  63 :ش سورٌا  -الدور الثانً  -المهندسٌن -
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 - 218واحة الفواكه للتجارة العامة شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتعبئة وتطهٌر وتشمٌع وتجمٌد وتفرٌز
وتخزٌن الحاصالت الزراعٌة  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 31111110111لٌدت
فى  21181116برلم  ، 2627عن  .الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتعبئة وتطهٌر وتشمٌع وتجمٌد وتفرٌز وتخزٌن الحاصالت
الزراعٌة  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة رلم  - 12الدور الخامس  -الحً العاشر  -سلفر
مول  -المحور المركزي  6 -اكتوبر -
 - 219مستمبل اكتوبر لالدارة والتجارة شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -استغالل العالمات التجارٌة
( الفرانشٌز )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال
ٌخل باحكام الموانٌن ،رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2662عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة
والكافترٌات  -استغالل العالمات التجارٌة ( الفرانشٌز )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  ،بجهة  :الدور االول شمة رلم  - 12عمار  2ش مسجد الحكمة
من ش ترعة الزمر  -ارض اللواء  -بوالق الدكرور -
 - 221اٌمان هانم الدارة المطاعم شركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2771عن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته
والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  131 :طرٌك صمارة السٌاحً  -الحرانٌة  -ترعة المرٌوطٌة -
 - 221اٌجً للمشروعات شركة  . ،االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض  .تمدٌم خدمات النظافة والصٌانه المتنملة للمبانً والمنشات  .التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة
والمتكاملة ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2833عن  .االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .تمدٌم خدمات النظافة والصٌانه المتنملة
للمبانً والمنشات  .التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة والمتكاملة ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  :شمه  - 41عمارة  252ب -
عمرات ضباط الموات المسلحة -
 - 222اٌجً للمشروعات شركة  ،أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم 2833
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 ،عن أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمه  - 41عمارة  252ب  -عمرات ضباط الموات المسلحة -
 - 223بً إٌنوفٌشن  B innovationشركة  ،تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة و االعالمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة
وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -تمدٌم االستشارات فً مجال العاللات العامة (
فٌما عدا االستشارات المانونٌة ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2813عن تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة
و االعالمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتنظٌم المعارض ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ) -
تمدٌم االستشارات فً مجال العاللات العامة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة  ،بجهة  :شمة رلم  - 813الدور الثامن  2 -ش السالم
 امام كلٌة التربٌه الرٌاضٌة فٌصل - - 224بً إٌنوفٌشن  B innovationشركة  ،واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من
لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2813عن واالستشارات والدراسات
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  ،بجهة  :شمة رلم  - 813الدور الثامن 2 -
ش السالم  -امام كلٌة التربٌه الرٌاضٌة فٌصل -
 - 225بً إٌنوفٌشن  B innovationشركة  ،او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2813عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم 813
 الدور الثامن  2 -ش السالم  -امام كلٌة التربٌه الرٌاضٌة فٌصل - - 226بترودٌب للخدمات البترولٌه والتدرٌب واالستشارات الفنٌه PETRODEEP PETROLEUM SERVICES , SERVICES ,
 TRAINING AND CONSULTATIONشركة  ،تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف ( االعمال المدنٌة المكملة العمال
الحفر والصٌانه ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2816عن تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر
واالستكشاف ( االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر والصٌانه  ،بجهة  :شمة  - 4الدور االول  -عمارة  - 5بلون  - 3الحً الثانً -
 - 227بترودٌب للخدمات البترولٌه والتدرٌب واالستشارات الفنٌه PETRODEEP PETROLEUM SERVICES , SERVICES ,
 TRAINING AND CONSULTATIONشركة ٌ - ) ،جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
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والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181122برلم  ، 2816عن ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  - 4الدور االول  -عمارة  - 5بلون  - 3الحً
الثانً -
 - 228مصر السعودٌة للتوكٌالت التجارٌة ( اجً  -ترٌد ) شركة  . ،االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
 ٌجوز للشركة أنوبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .بٌع وتجارة الحدٌد بكافة انواعه واشكاله ومواد البناء
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم 2895
 ،عن  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .بٌع
 ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه معوتجارة الحدٌد بكافة انواعه واشكاله ومواد البناء
الشركات  ،بجهة  214 :مشروع روٌال تاورز  -الحً الثامن  -المحور المركزي -
 - 229حائل الزراعٌه شركة  ،استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع
االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم
طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة
 2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او
االلبان او التسمٌن او اللحوم  -تربٌة جمٌع ،رأس مالها ، 151111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2761عن استصالح
وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن
أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك
الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة
 - 2118تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -تربٌة جمٌع  ،بجهة 244 :
ش فٌصل ناصٌة ش مسجد التوحٌد  -التعاون  -فٌصل -
 - 231حائل الزراعٌه شركة  ،انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن
او اللحوم  -الامة المزارع السمكٌة  -تربٌة الخٌول ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات ،رأس مالها ، 151111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2761عن انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن
النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -الامة المزارع السمكٌة  -تربٌة الخٌول ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  ،بجهة  244 :ش فٌصل ناصٌة ش مسجد التوحٌد  -التعاون -
فٌصل -
 - 231رٌو كلر كارد لصناعة كارتالت االلوان  Rio Color Cardشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كارتالت االلوان
بكافة انواعها وتصنٌع المنتجات الورلٌة والكارتون بكافة انواعها  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار
التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  . .التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  - .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -
التورٌدات العمومٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 2772عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كارتالت االلوان بكافة انواعها وتصنٌع المنتجات الورلٌة والكارتون
بكافة انواعها  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة )  . .التصدٌر
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والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتعدٌالته  - .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة
الموارد البشرٌة  ،بجهة  :شارع جسر النٌل  -ناحٌة سمٌل  -طرٌك المناشً -
 - 232اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  -1 ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة
وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن -1
صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،
بجهة  :شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 233اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  -1 ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة
وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن -1
صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،
بجهة  :شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 234اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -9
تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة
الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات
المٌمة المضافة بعد الحصول على ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن وبالوسائل االلكترونٌة
 _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _8
اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات
االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة
 -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على  ،بجهة  :شمة رلم  3الدور
الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 235اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -9
تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة
الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات
المٌمة المضافة بعد الحصول على ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن وبالوسائل االلكترونٌة
 _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _8
اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات
االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة
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 -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على  ،بجهة  :شمة رلم  3الدور
الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 236اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة
وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة
وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة -15 ) 2113
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن ترخٌص
من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات
البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة
( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  ،بجهة :
شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 237تراست فور بٌزنس تكنولوجً  Trust For Business Technology Tbtشركة  ،لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181115برلم 2611
 ،عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  118 :ش
السودان  -العجوزه -
CAPITAL MISR
FOR
ENGINEERING
 - 238كابٌتال مصر للهندسة وادارة المشروعات AND
شركة  ،تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
PROJECTS MANAGEMENT
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2621عن تمدٌم
االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  ،بجهة  282 :ش الهرم  -االهرام
CAPITAL MISR
FOR
ENGINEERING
 - 239كابٌتال مصر للهندسة وادارة المشروعات AND
شركة  ،بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
PROJECTS MANAGEMENT
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 11111110111
،لٌدت فى  21181116برلم  ، 2621عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  282 :ش الهرم  -االهرام -
 - 241شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه شركة  -1 ،استصالح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احدهما :
استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضً المستصلحة وٌشترط ان تكون
االراضً مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر ( الل من
عشرٌن الف فدان )  -2االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً وٌشمل :أ -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت
أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم (ب) -تربٌة جمٌع انواع الدواجن ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181116برلم
 ، 2618عن  -1استصالح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة او احدهما  :استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة
التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضً المستصلحة وٌشترط ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصالح
واالستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر ( الل من عشرٌن الف فدان )  -2االنتاج الحٌوانً
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والداجنً والسمكً وٌشمل :أ -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم (ب)-
تربٌة جمٌع انواع الدواجن  ،بجهة  :الدور االول -وحدة  -112عمارات بٌرامٌدز فٌو-عمارة  -1طرٌك المنصورٌة -الهرم-
 - 241شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه شركة  ،والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت أو التفري خ او انت اج البٌض
أو التسمٌن أو اللحوم (ج) -الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان .مع التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل
لكل نشاط على حدة  1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، 1رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2618عن والطٌور سواء كان ذلن النتاج
السالالت أو التفري خ او انت اج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم (ج) -الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان .مع التزام الشركة
بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة  1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، 1بجهة  :الدور االول -وحدة  -112عمارات بٌرامٌدز فٌو-عمارة
 -1طرٌك المنصورٌة -الهرم-
 - 242وان اوه وان للتسوٌك العماري  One O Oneشركة  . ،التسوٌك العماري  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات
 ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها اوالتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2635عن  .التسوٌك العماري .
الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  23 :ش صفوت  -الهرم ---
CAPITAL MISR
FOR
ENGINEERING
 - 243كابٌتال مصر للهندسة وادارة المشروعات AND
شركة  ،وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
PROJECTS MANAGEMENT
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -اعمال المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة وتنفٌذٌة
المشروعات  -اعمال البنٌة االساسٌة لشبكات المعلومات وانشاء المناطك التكنولوجٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كافة معدات
الحاسبات االلٌة وصٌانتها وشبكات نمل وتدوال ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2621عن وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  /التورٌدات العمومٌة -
اعمال المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة وتنفٌذٌة المشروعات  -اعمال البنٌة االساسٌة لشبكات المعلومات وانشاء
المناطك التكنولوجٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كافة معدات الحاسبات االلٌة وصٌانتها وشبكات نمل وتدوال  ،بجهة  282 :ش
الهرم  -االهرام -
CAPITAL MISR
FOR
ENGINEERING
 - 244كابٌتال مصر للهندسة وادارة المشروعات AND
شركة  ،البٌانات وشبكات نمل الصوت والصور وشبكات االنظمة االمنٌة والصوتٌات
PROJECTS MANAGEMENT
واالجهزة والمعدات ولطع غٌارها  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة
الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2621عن
البٌانات وشبكات نمل الصوت والصور وشبكات االنظمة االمنٌة والصوتٌات واالجهزة والمعدات ولطع غٌارها  -ادارة المشروعات
مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  ،بجهة :
 282ش الهرم  -االهرام -
 - 245دورا للتجارة والتورٌدات  DOORAشركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة
ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
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التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2678عن  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة (  ) 1بالعمار رلم  11ش
المهندس صالح  -فٌصل -
 - 246ام جٌه اٌه للتجاره العامه والتورٌدات  MJA For General Treading and Supplyingشركة  ،واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181121برلم  ، 2818عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
 ،بجهة  :الحً  - 11المجاوره االولً  -مدخل أ  -عماره  - 6الدور االرضً شمة  - 2الشٌخ زاٌد -
 - 247مستمبل اكتوبر لالدارة والتجارة شركة  ،المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 611110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2662عن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
الدور االول شمة رلم  - 12عمار  2ش مسجد الحكمة من ش ترعة الزمر  -ارض اللواء  -بوالق الدكرور -
 - 248هشام عمر علً حسن وشركائه شركة  ،تجارة الجملة والتجزئة للطوب الحراري والمواد الحرارٌة والعوازل مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2683عن تجارة الجملة والتجزئة للطوب الحراري والمواد الحرارٌة
والعوازل مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :محل تجاري عمار رلم  - 18ش الحماٌدة متفرع من ش كورنٌش النٌل  -لسم الوراق ---
 - 249التطوٌر الزراعٌة العالمٌة شركة  - ،استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع
واستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر (فى حدود الف فدان) - .تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج
السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم - .تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو
إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2722عن  -استصالح وتجهٌز
األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون
األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر (فى حدود الف
فدان) - .تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم - .تربٌة جمٌع أنواع
الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم ، .بجهة  27 :شارع بن بطوطة -
الهرم -
 - 251التطوٌر الزراعٌة العالمٌة شركة  - ،تربٌة الخٌول - .تربٌة النحل .مع إفراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل
نشاط على حده مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم
 356لسنة  2118مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2722عن  -تربٌة الخٌول - .تربٌة النحل .مع
إفراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117و
مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  27 :شارع بن بطوطة  -الهرم -
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 - 251باثواري لالستشارات التعلٌمٌة واالدارٌة  PATHWAYشركة  ،تمدٌم االستشارات التعلٌمٌة واالدارٌة ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2726عن
تمدٌم االستشارات التعلٌمٌة واالدارٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  ،بجهة  11 :ش امٌن الرافعً -
 - 252باثواري لالستشارات التعلٌمٌة واالدارٌة  PATHWAYشركة  ،مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2726عن مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  11 :ش امٌن الرافعً -
 - 253الشركة االهلٌة الخلٌجٌة للتجارة العامة والتوزٌع شركة  ،او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 25111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2771عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمار رلم  8ش
سلٌمان جوهر -
 - 254الشركة االهلٌة الخلٌجٌة للتجارة العامة والتوزٌع شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) -
استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها ،رأس مالها ، 25111110111لٌدت فى  21181119برلم 2771
 ،عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم
الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها
 ،بجهة  :عمار رلم  8ش سلٌمان جوهر -
 - 255الشركة االهلٌة الخلٌجٌة للتجارة العامة والتوزٌع شركة  ،لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط
فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم -
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت ،رأس مالها ، 25111110111لٌدت فى  21181119برلم
 ، 2771عن لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة
الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك
الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع انواع
الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن
النتاج السالالت  ،بجهة  :عمار رلم  8ش سلٌمان جوهر -
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 - 256الشركة االهلٌة الخلٌجٌة للتجارة العامة والتوزٌع شركة  ،او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -تجارة جمٌع
انواع الحٌونات والمواشً والمنتجات الزراعٌة من خضروات وفواكه وتماوي البذور والشتالت واالسمدة والمبٌدات والكٌماوٌات
الزراعٌة وادوات الري ومستحضرات االدوٌة البٌطرٌة والمطهرات البٌطرٌة ومستلزمات المناحل و مزارع الدواجن واالعالف
الحٌوانٌة واالضافات العلفٌة وللماحات البٌطرٌة  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات
االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص ،رأس مالها ، 25111110111لٌدت فى  21181119برلم ، 2771
عن او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -تجارة جمٌع انواع الحٌونات والمواشً والمنتجات الزراعٌة من خضروات
وفواكه وتماوي البذور والشتالت واالسمدة والمبٌدات والكٌماوٌات الزراعٌة وادوات الري ومستحضرات االدوٌة البٌطرٌة
والمطهرات البٌطرٌة ومستلزمات المناحل و مزارع الدواجن واالعالف الحٌوانٌة واالضافات العلفٌة وللماحات البٌطرٌة  -ادارة
المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات
الترخٌص  ،بجهة  :عمار رلم  8ش سلٌمان جوهر -
 - 257اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة
وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة
وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة -15 ) 2113
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن ترخٌص
من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات
البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة
( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  ،بجهة :
شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 258اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -18
االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً
والثمافى والفنى  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة  -الدعاٌة و
االعالن  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن ومراكز نمل
تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها
 _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة
وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التسوٌك
االلكترونً عبر االنترنت  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة  -الدعاٌة و االعالن  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  :شمة رلم 3
الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 259اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -18
االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً
والثمافى والفنى  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة  -الدعاٌة و
االعالن  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2791عن ومراكز نمل
تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها
 _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة
وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التسوٌك
االلكترونً عبر االنترنت  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة  -الدعاٌة و االعالن  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  :شمة رلم 3
الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 261اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
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وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم
 ، 2791عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 261اس.تً.اس كو  S.T.S COشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم
 ، 2791عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم  3الدور الثالث بعد االرضً  -لطعة رلم  - 111الحً الرابع -
 - 262موكمو سولوشنز  MOKMO Solutionsشركة  . ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة
صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات _ ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2815عن  .صناعة
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد
وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _
انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ ادخال البٌانات على الحاسبات  ،بجهة  6 :ش الخلٌل -
مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 263الماسم جروب لالستثمار العماري وادارة المشروعات شركة  ،االستثمار والتسوٌك العماري  .مماوالت اعمال البناء
والتشٌٌد  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات
االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم ، 2831
عن االستثمار والتسوٌك العماري  .مماوالت اعمال البناء والتشٌٌد  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -ادارة المشروعات مع مراعاه
المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  ،بجهة 18 :
ش السودان -
 - 264موكمو سولوشنز  MOKMO Solutionsشركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات
بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز
نمل تكنولوجٌا المعلومات  -ان شاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة
وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2815عن
وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -ان شاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة
االعمال -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ،
بجهة  6 :ش الخلٌل  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
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 - 265موكمو سولوشنز  MOKMO Solutionsشركة  ،العلمً والثمافى والفنى  .التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت  .الامة
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .الدعاٌة واالعالن  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة
النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة
)  .التجارة العامة والتوزٌع ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2815عن العلمً والثمافى والفنى .
التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت  .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .الدعاٌة واالعالن  .تمدٌم
االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من
لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  .التجارة العامة والتوزٌع  ،بجهة  6 :ش الخلٌل  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 266ام جٌه اٌه للتجاره العامه والتورٌدات  MJA For General Treading and Supplyingشركة  ،التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص الخضروات والفواكه -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -الامة وتشغٌل مصنع
لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت
فى  21181121برلم  ، 2818عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص الخضروات والفواكه -
التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن  ،بجهة  :الحً  - 11المجاوره االولً  -مدخل أ  -عماره  - 6الدور االرضً شمة  - 2الشٌخ زاٌد -
 - 267بٌت العز العمارٌة شركة  . ،االستثمار العماري  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2915عن  .االستثمار العماري  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :لطعة  66مج  - 5الحً - 11
 - 268الفتح لالستثمار العماري والمماوالت شركة  ،المماوالت العامة والمتخصصه والمتكاملة  -االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما
هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -الدعاٌة واالعالن ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181113برلم ، 2711
عن المماوالت العامة والمتخصصه والمتكاملة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 121
لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة
اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -الدعاٌة واالعالن ،
بجهة  :بهرمس  -غرب البلد  -منشاة المناطر -
 - 269الفتح لالستثمار العماري والمماوالت شركة  ،فمط  -شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها
ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه
والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر  -تمدٌم الخامات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ -
تجارة مواد البناء ( الحدٌد المسلح واالسمنت )  -االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2711عن فمط  -شراء وبٌع وتاجٌر
وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة
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المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر -
تمدٌم الخامات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ  -تجارة مواد البناء ( الحدٌد المسلح واالسمنت )  -االستثمار والتسوٌك والتطوٌر
العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  ،بجهة  :بهرمس  -غرب البلد  -منشاة المناطر -
 - 271الفتح لالستثمار العماري والمماوالت شركة  ،مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2711عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :بهرمس  -غرب البلد  -منشاة المناطر -
 - 271مختار للمالبس الجاهزة شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2712عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع
المالبس الجاهزة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  14 :ش احمد صبره  -متفرع من ش المنشٌة  -مٌدان
الساعة الطلبٌة  -فٌصل ----
 - 272كٌذر هوم اكادٌمً  Kids Home Academyشركة  ،الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2731عن الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانه -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  4 :ش الجهاد  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 273امرٌكان كوزمو فارما  American Cosmo Pharma Companyشركة  ،على تحمٌك غرضها فً مصر او فً
الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس
مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2756عن على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان
تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :محل رلم  3الدور االول
ادارى فوق االرضً بالعمار رلم  11برج طٌبه شارع عز الدٌن عمر -اسباتس -لسم الطلبٌه محافظه الجٌزه -
 - 274امرٌكان كوزمو فارما  American Cosmo Pharma Companyشركة - ،الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه
ومستحضرات التجمٌل والعمالٌر الطبٌه والكٌماوٌات والمستحضرات الطبٌه والعطرٌه والمبٌدات الحشرٌه وااللبان ومستلزمات
االطفال والمكمالت الغذائٌه واالعشاب الطبٌه وكذلن تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر  -الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع تعبئه وتغلٌف
االعشاب وكذلن تصنٌعهم لدى الغٌر -تجاره وتوزٌع وتورٌد االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والتحصٌنات والمكمالت
الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالعالف واضافات االعالف والفٌتامٌنات واالحماض ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 2756عن -الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والعمالٌر الطبٌه والكٌماوٌات
والمستحضرات الطبٌه والعطرٌه والمبٌدات الحشرٌه وااللبان ومستلزمات االطفال والمكمالت الغذائٌه واالعشاب الطبٌه وكذلن
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تصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر  -الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع تعبئه وتغلٌف االعشاب وكذلن تصنٌعهم لدى الغٌر -تجاره وتوزٌع
وتورٌد االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والتحصٌنات والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالعالف واضافات
االعالف والفٌتامٌنات واالحماض  ،بجهة  :محل رلم  3الدور االول ادارى فوق االرضً بالعمار رلم  11برج طٌبه شارع عز
الدٌن عمر -اسباتس -لسم الطلبٌه محافظه الجٌزه -
 - 275مرسال انتر ناشونال جروب للدعاٌة واالعالن شركة  ،والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او
تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر  .الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2774عن والواحدات السكنٌه
والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر  .الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة
وتغلٌف المواد الغذائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  :هرم مٌدوم  -بجوار منزل عطا
 - 276الفا ماتٌن  AIfa Maticشركة  ،االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 121
لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة
اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -المٌام باعمال مماوالت تجهٌزات الفنادق والمستشفٌات والمدارس والموالت التجارٌة  -التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2788عن االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -المٌام باعمال مماوالت
تجهٌزات الفنادق والمستشفٌات والمدارس والموالت التجارٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  ،بجهة  :شمة  1الدور
االرضً عمار  19ش عمان -
 - 277الفا ماتٌن  AIfa Maticشركة  ،لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تورٌد االثاث المكتبً واالداوات الكهربائٌة ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2788عن لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
تورٌد االثاث المكتبً واالداوات الكهربائٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  1الدور االرضً عمار 19
ش عمان -
 - 278دفتر زٌن للنشر والتوزٌع شركة  . ،نشر وتوزٌع الكتب ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2916عن  .نشر وتوزٌع الكتب ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة :
 12ش عبده مصطفى  -خلف سنتر عٌد لبٌب ---
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 - 279انماط للدعاٌه واالعالن شركة  ،الدعاٌة واالعالن  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة ) -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2827عن الدعاٌة واالعالن  -التسوٌك
االلكترونً عبر االنترنت  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة
زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة
المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد
البشرٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  ،بجهة  5 :أ شارع دمحم رشدي -
 - 281انماط للدعاٌه واالعالن شركة  ،مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2827عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :أ شارع دمحم رشدي -
 - 281دون تاون العمارٌة شركة  - 1 ،مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الغراض السكن غٌر االداري ،
بشرط االٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه  ,سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه  - 2مشروعات االسكان
االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي الدخل  - 3استثمار العماري  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة
والسكنٌة والفندلٌة  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء  -مٌاه  -صرف ) -
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن - 1
مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الغراض السكن غٌر االداري  ،بشرط االٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن
وحده سكنٌه  ,سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه  - 2مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه
لمحدودي الدخل  - 3استثمار العماري  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -شراء وبٌع وتمسٌم
االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ( كهرباء  -مٌاه  -صرف )  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،
بجهة  5 :عمارات الفراعنة  -المجزر االلً  -الهرم -
 - 282دون تاون العمارٌة شركة  ( ،تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -ادارة المشروعات
مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها -
تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن ( تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان
شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء  ،بجهة  5 :عمارات
الفراعنة  -المجزر االلً  -الهرم -
 - 283دون تاون العمارٌة شركة  ،كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -تجارة وتورٌد مواد البناء -
تاجٌر معدات البناء ( عدا التاجٌر التموٌلً ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن كان ذلن النتاج السالالت او االلبان
او التسمٌن او اللحوم  -تجارة وتورٌد مواد البناء  -تاجٌر معدات البناء ( عدا التاجٌر التموٌلً ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
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غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  5 :عمارات الفراعنة  -المجزر االلً  -الهرم -
 - 284موكمو سولوشنز  MOKMO Solutionsشركة  ،فٌما هو مسموح به لانونا  - .التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت
التجارٌة  .تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شأن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2815عن فٌما هو مسموح
به لانونا  - .التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة  .تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شأن وتنظٌم اعمال
الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  ،بجهة  6 :ش الخلٌل  -مٌدان لبنان -
المهندسٌن -
 - 285موكمو سولوشنز  MOKMO Solutionsشركة  ،واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2815عن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  6 :ش الخلٌل  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 286سوار الماس لخدمات الدفع اإللكترونى شركة  ،التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت تحصٌل الفواتٌر ٌجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام
المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2913عن التجارة االلكترونٌة عبر
االنترنت تحصٌل الفواتٌر ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول
اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة
او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :شمه رلم  6عمار رلم  429حً االول -
 - 287النورس لالستصالح الزراعً والتجاره العامه شركة  ،شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2929عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
محل رلم  - 23سنتر المدٌنه التجاري  -مٌدان النجده -
 - 288دٌزر مطعم وكافٌة  Deezer restorant and Cafeشركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2939عن الامة وتشغٌل وادارة
المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمارة  28الدور االرضً  -منطمة ح  -هضبة االهرام -
 - 289النورس لالستصالح الزراعً والتجاره العامه شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تجارة
وتوزٌع اكسسوارات الهاتف المحمول  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
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 1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك
فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض )  -التصدٌر  -االستثمار والتسوٌك ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2929عن
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تجارة وتوزٌع اكسسوارات الهاتف المحمول  -التورٌدات العمومٌة  -التوكٌالت
التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التصدٌر  -االستثمار والتسوٌك  ،بجهة  :محل
رلم  - 23سنتر المدٌنه التجاري  -مٌدان النجده -
 - 291النورس لالستصالح الزراعً والتجاره العامه شركة  ،العماري  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى
تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض
االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها
لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة ٌ - 2118جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181129برلم  ، 2929عن العماري  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع ,
واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 351
لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة ٌ - 2118جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ،بجهة  :محل رلم  - 23سنتر المدٌنه التجاري  -مٌدان النجده -
 - 291رٌو كلر كارد لصناعة كارتالت االلوان  Rio Color Cardشركة  . ،تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته
التنفٌذٌة )  ..التسوٌك االلكترونً  -تسوٌك المنتجات  .المٌام باعمال انتاج وتصمٌم االعالنات والمطبوعات والمواد االعالنٌة
وتأجٌر المساحات االعالنٌة لحساب الشركة والغٌر ٌ -جوز ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181119برلم ، 2772
عن  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  ..التسوٌك االلكترونً  -تسوٌك المنتجات  .المٌام باعمال انتاج وتصمٌم
االعالنات والمطبوعات والمواد االعالنٌة وتأجٌر المساحات االعالنٌة لحساب الشركة والغٌر ٌ -جوز  ،بجهة  :شارع جسر النٌل
 ناحٌة سمٌل  -طرٌك المناشً - - 292رٌو كلر كارد لصناعة كارتالت االلوان  Rio Color Cardشركة  ،للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2772عن للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع جسر النٌل  -ناحٌة سمٌل
 طرٌك المناشً - - 293المطبخ اللبنانً  The Lebanese Kitchenشركة  ) ،والموتٌالت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة
واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها
علً االلل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجالً مساحة الوحدات
المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع .
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ،رأس مالها 2511110111
،لٌدت فى  21181115برلم  ، 2744عن ) والموتٌالت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه
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بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها علً االلل مستوي الفنادق
والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف
اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع .
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  ،بجهة  3 :ش كمال ابراهٌم خلٌل -
الدور الثانً --
 - 294جود برازرز للصناعات العامة  Good Brothers for General Industriesشركة  ،الثالجات الخاصة بحفظ
الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الغالل وٌشمل ذلن تمللن واستئجار
الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات
وصوامع حفظ وتخزٌن الغالل وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اي منها  -الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف وتعبئتها وتغلٌفها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اجهزه كهربائٌه ،رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2796عن الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة
والمواد الغذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الغالل وٌشمل ذلن تمللن واستئجار الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة
والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات وصوامع حفظ وتخزٌن الغالل وٌدخل ضمن جمٌع
االنشطة المشار الٌها خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اي منها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف وتعبئتها وتغلٌفها -
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اجهزه كهربائٌه  ،بجهة  :حوض الطوال نمرة  - 11طرٌك المرٌوطٌة مع طرٌك فرع كامل -
شبرامنت  -ابو النمرس -
 - 295جود برازرز للصناعات العامة  Good Brothers for General Industriesشركة  ،ومنزلٌه واللوحات االلكترونٌة
والتحكم االلً وااللكترونً ( كنترول بائل ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع رلم  64لسنة  - 2113الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة
وتغلٌف المواد الغذائٌة والخضروات والفواكه  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه ومستلزمات التعبئة والتغلٌف
والمنتجات البالستٌكٌة ولص وتحوٌل الورق والكرتون والطباعة علٌها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة  -الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والشنط واالحذٌة ولعب االطفال  -الامة وتشغٌل ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت
فى  21181121برلم  ، 2796عن ومنزلٌه واللوحات االلكترونٌة والتحكم االلً وااللكترونً ( كنترول بائل ) مع مراعاة لرار
وزٌر الدفاع رلم  64لسنة  - 2113الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والخضروات والفواكه  -الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع المنتجات الورلٌه ومستلزمات التعبئة والتغلٌف والمنتجات البالستٌكٌة ولص وتحوٌل الورق والكرتون والطباعة علٌها -
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والشنط واالحذٌة ولعب االطفال -
الامة وتشغٌل  ،بجهة  :حوض الطوال نمرة  - 11طرٌك المرٌوطٌة مع طرٌك فرع كامل  -شبرامنت  -ابو النمرس -
 - 296جود برازرز للصناعات العامة  Good Brothers for General Industriesشركة  ،مصنع لتصنٌع االثاث الخشبً
بكافة انواعه  -اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج للمصانع  -اعداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها
والتروٌج لها  -انتاج المعدات وخطوط االنتاج  -اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً
اختالف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانع ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181121برلم  ، 2796عن مصنع لتصنٌع االثاث الخشبً بكافة انواعه  -اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج
للمصانع  -اعداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها  -انتاج المعدات وخطوط االنتاج  -اعمال ادارة التنفٌذ
للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختالف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانع ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك  ،بجهة  :حوض الطوال نمرة  - 11طرٌك المرٌوطٌة مع طرٌك فرع كامل  -شبرامنت  -ابو النمرس -
 - 297جود برازرز للصناعات العامة  Good Brothers for General Industriesشركة  ،غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2796عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :حوض الطوال نمرة  - 11طرٌك المرٌوطٌة مع
طرٌك فرع كامل  -شبرامنت  -ابو النمرس -
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 - 298الٌانز برودكشن  Aliens Productionشركة  . ،االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو
والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -
تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان  -رسوم متحركة  -تصمٌم جرافٌن ) اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن
التصوٌر ودور العرض ( كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً )  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها
فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2823عن .
االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه
من (تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان  -رسوم متحركة  -تصمٌم جرافٌن ) اعداد
وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ) -
تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض  ،بجهة  56 :ش ابو
المحاسن الشاذلً  -الدور التاسع  -شمه - 912
 - 299الٌانز برودكشن  Aliens Productionشركة  ،الشنمائً  -الدعاٌة واالعالن ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2823عن الشنمائً  -الدعاٌة واالعالن ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  56 :ش ابو المحاسن الشاذلً  -الدور التاسع  -شمه - 912
 - 311الشركة الدولٌة الروسٌة للخدمات شركة  ،الوساطه فً انهاء اجراءات الحاق الطالب بالجامعات فً الخارج ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2734عن الوساطه فً انهاء اجراءات الحاق
الطالب بالجامعات فً الخارج ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم  - 2الدور االرضً  -عمار رلم  9أ -
المجاورة الثانٌة  -مدٌنة الفردوس -
 BLUE OCEANشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع
 - 311بلو اوشن للصناعة INDUSTRIES
الورق بجمٌع انواعه وشرائط الرٌبون والساتان وروالت استرتش فٌلم والومنٌوم فوٌل وسلوتٌب واالنابٌب البالستٌكٌة  .التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181128برلم  ، 2918عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الورق بجمٌع انواعه وشرائط الرٌبون والساتان وروالت استرتش
فٌلم والومنٌوم فوٌل وسلوتٌب واالنابٌب البالستٌكٌة  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة .
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة  ،بجهة  :لطعة رلم  - 9منطمة  - 29لرعة  - 78امتداد التوسعات الشمالٌة -
 - 312الشركه المصرٌة االلمانٌة للتورٌدات العمومٌة شركة  ،التورٌدات العمومٌة  -البٌع بالعموله  -الوساطه التجارٌة ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2795عن التورٌدات العمومٌة  -البٌع
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بالعموله  -الوساطه التجارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  41 :ش الحجاز متفرع من ش الترابٌع متفرع من ش
الشهٌد  -فٌصل -
 - 313حورس ترافٌل سٌرفٌس  Horus Travel Serviceشركة  ،االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك
الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة
واجراءات الترخٌص بها -التسوٌك االلكترونً ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2897عن
االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة 2112
بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها -التسوٌك االلكترونً ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  ،بجهة  21 :ش
جمال عبد الناصر  -فندق حورس  -جٌست هاوس  -نزلة السمان  -الهرم -
 - 314حورس ترافٌل سٌرفٌس  Horus Travel Serviceشركة  ،الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 111110111
،لٌدت فى  21181128برلم  ، 2897عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  21 :ش جمال عبد الناصر  -فندق حورس  -جٌست
هاوس  -نزلة السمان  -الهرم -
 - 315مصنع الندا للبالستٌن شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والمحشات الزراعٌة ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2857عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع
المنتجات البالستٌكٌة والمحشات الزراعٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :طرٌك المرٌوطٌة بعد كوبري
العزٌزٌة  -زمام الحوامدٌة -
 - 316فهد بن خلف بن جماح الغامدي وشرٌكة شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والورلٌه  -الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة االستهالكٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2926عن
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والورلٌه  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة االستهالكٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
شمة  - 1عمارة  - 8بلون  - 16الحً  - 11العمرانٌة االولً -
Integration Engineering And Construction
 - 317إنتجراشن للهندسة واالنشاءات
شركة  ،المماوالت العامة المٌام بأعمال الدٌكور اعداد التصمٌمات الهندسٌة االستثمار العمارى ٌ .جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و
الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2931عن المماوالت العامة المٌام بأعمال الدٌكور
اعداد التصمٌمات الهندسٌة االستثمار العمارى ٌ .جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و
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غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج
فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  8 :ش رشدان  -مٌدان المساحة
 - 318ناٌا كوزمتكس  Naya Cosmeticsشركة  ،الامة وتشغٌل مصنع النتاج مستحضرات التجمٌل والعبوات البالستٌكٌة
الخاصة بها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

،رأس مالها ، 52111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2555عن الامة وتشغٌل مصنع النتاج مستحضرات التجمٌل
والعبوات البالستٌكٌة الخاصة بها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المطعه رلم (  ) 1 / 168المنطمة
الصناعٌه الثالثه  6-اكتوبر -
 - 319توب سٌدس (ش.ذ.م.م) شركة  ،االستٌراد و التصدٌر و على االخص استٌراد و تصدٌر البذور الزراعٌة و االسمدة و
المبٌدات و المخصبات الزراعٌة  - .التوكٌالت التجارٌة  - .التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .تلتزم الشركه
باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ،
وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2652عن االستٌراد و
التصدٌر و على االخص استٌراد و تصدٌر البذور الزراعٌة و االسمدة و المبٌدات و المخصبات الزراعٌة  - .التوكٌالت التجارٌة
 - .التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم 121
لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  ،بجهة  57 :شارع
المنطمة السٌاحٌة السادس من اكتوبر  -ا
 - 311توب سٌدس (ش.ذ.م.م) شركة  ،المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة أحكام المو انٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها
أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، .رأس مالها 21111110111
،لٌدت فى  21181117برلم  ، 2652عن المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة أحكام المو انٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها
أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .بجهة  57 :شارع المنطمة
السٌاحٌة السادس من اكتوبر  -ا
 - 311ذا فوود الب  The Food LABشركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والكافٌهات ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2799عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة
والكافترٌات والكافٌهات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
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الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل بالوحدة  - 11 - 11الدور االرضً  -مركز الرابٌه
التجاري  -مشروع وادي الربٌع  -الحً المتمٌز -
 - 312العفٌفً للمماوالت والتسوٌك العماري شركة  . ،المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -التسوٌك العماري ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 611110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2832عن  .المماوالت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  -التسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  1 :ش الزهور  -متفرع من ش
المطبعة  -فٌصل --
 - 313جً اف سً للخدمات البترولٌة شركة  ،تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل  -صٌانة
ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة الالزمة الغراض البترول
 االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌفوانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة  -تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة -
االستٌراد والتصدٌر ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2758عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة
لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه
واالبار غٌر العمٌمة الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -معالجة االسطح من الترسٌبات -
الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -التورٌدات العمومٌة -
المماوالت العامة  -تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة  -االستٌراد والتصدٌر  ،بجهة  :محل رلم  - 7سنتراسواق التعمٌر  -الحً العاشر -
 - 314جً اف سً للخدمات البترولٌة شركة  ( ،تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتعدٌالته )  -تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال
االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -مماوالت اعمال الصٌانة المتنملة
واالنشاءات داخل مصانع الغاز الطبٌعً ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2758عن ( تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته )  -تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -مماوالت اعمال الصٌانة المتنملة واالنشاءات داخل مصانع الغاز الطبٌعً  ،بجهة  :محل رلم  - 7سنتراسواق
التعمٌر  -الحً العاشر -
 - 315جً اف سً للخدمات البترولٌة شركة  ،وتكرٌر البترول ومحطات الكهرباء والطالة ومصانع البتروكٌماوٌات ومحطات
تموٌن السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2758عن وتكرٌر البترول ومحطات الكهرباء والطالة ومصانع
البتروكٌماوٌات ومحطات تموٌن السٌارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم  - 7سنتراسواق
التعمٌر  -الحً العاشر -
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 - 316الشركة المتحدة للغازات الصناعٌة والطبٌة شركة  ،إلامة وتشغٌل مصنع إلنتاج الغازات الصناعٌة والطبٌة  -تجارة
وتوزٌع الغازات الصناعٌة والطبٌة فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او
فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2922عن إلامة وتشغٌل مصنع
إلنتاج الغازات الصناعٌة والطبٌة  -تجارة وتوزٌع الغازات الصناعٌة والطبٌة فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن
طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة  :شارع ابو زٌاد من شارع االورمان من  8شارع
المجزر االلى  -كفر الجبل  -الهرم -
 - 317الشركة المتحدة للغازات الصناعٌة والطبٌة شركة  ،والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال تراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2922عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال
تراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع ابو زٌاد من شارع االورمان من  8شارع المجزر االلى  -كفر الجبل  -الهرم -
 - 318مالتً ستورز فارما لتجارة وتوزٌع االدوٌه شركة  ،تجارة وتوزٌع وتورٌد االدوٌه ومستحضرات التجمٌل
والمستحضرات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 181110111لٌدت فى
 21181128برلم  ، 2918عن تجارة وتوزٌع وتورٌد االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  6 :ش احمد راسخ من ش المرٌوطٌه  -الهرم -
 - 319فٌرما  FIRMAشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 6511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2574عن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ٌ -جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  288 :عمار رلم  / 43 / 2أ محور اكتوبر المركزي الخدمً  -مول اجٌاد  6 -اكتوبر -
 - 321زٌتا بٌو لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة  Zeta Bio Pharma Ceuticals & Food Supplementشركة  ،استٌراد
وتصدٌر كافة المنتجات المسموح بها لانونا - .التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة - .التجارة العامة فٌما هو مسموح به
لانونا - .تمدٌم االستشارات (فٌما عدا ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال
األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة)، .رأس مالها ، 511110111لٌدت
فى  21181129برلم  ، 2921عن استٌراد وتصدٌر كافة المنتجات المسموح بها لانونا - .التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات
العمومٌة - .التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا - .تمدٌم االستشارات (فٌما عدا ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة وكذا
االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن
األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال
والئحته التنفٌذٌة) ، .بجهة  :شمه بالعمار رلم  - 2عمارة المحمودٌة  -شارع ترعه الزمر  -العمرانٌه -

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

71

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 321زٌتا بٌو لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة  Zeta Bio Pharma Ceuticals & Food Supplementشركة  - ،الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة
واضافات االعالف وتصنٌع ما سبك لدى الغٌر - .توزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة
والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة واضافات االعالف والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة - .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد
الغذائٌة (دون تصنٌع السكر) وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة - .توزٌع المواد الغذائٌة - .الوساطة فى انهاء اجراءات ،رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2921عن  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت
الغذائٌة واالغذٌة الخاصة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة واضافات االعالف وتصنٌع ما سبك لدى الغٌر - .توزٌع االدوٌة
ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة والمستحضرات الطبٌة والبٌطرٌة واضافات االعالف والمستلزمات
الطبٌة واالجهزة الطبٌة - .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة (دون تصنٌع السكر) وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة- .
توزٌع المواد الغذائٌة - .الوساطة فى انهاء اجراءات  ،بجهة  :شمه بالعمار رلم  - 2عمارة المحمودٌة  -شارع ترعه الزمر -
العمرانٌه -
 - 322زٌتا بٌو لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة  Zeta Bio Pharma Ceuticals & Food Supplementشركة  ،التسجٌل
لالدوٌة ومستحضرات التجمٌل .تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982وا لمانون رلم  121لسنة  1982فى شأن
سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه  ,والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون ،رأس
مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2921عن التسجٌل لالدوٌة ومستحضرات التجمٌل .تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982وا لمانون رلم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه  ,والٌنشئ
تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما
ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص
الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون  ،بجهة  :شمه بالعمار رلم  - 2عمارة المحمودٌة  -شارع ترعه الزمر -
العمرانٌه -
 - 323مسار مصر  Msar - Masrشركة  . ،المماوالت العامة  -تمهٌد ورصف الطرق  -استغالل المناجم والمحاجر . -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -التخلٌص الجمركً ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2817عن  .المماوالت العامة -
تمهٌد ورصف الطرق  -استغالل المناجم والمحاجر  . -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
التصدٌر  -التخلٌص الجمركً ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  18 :ش حسن هندي  -عزبة دالور
 - 324مسار مصر  Msar - Masrشركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2817عن احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  18 :ش حسن هندي -
عزبة دالور -
 - 325دلتا النٌل للمشروعات السٌاحٌة شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها
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،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2585عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات
والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  6 :ش عبد المنعم رٌاض  -الدلً -
 - 326مٌدٌا اٌدج  Media Edgeشركة  . ،الدعاٌة واالعالن  .الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن ٌ - .جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2614عن  .الدعاٌة واالعالن  .الامة وتشغٌل
مصنع لتشكٌل المعادن ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  11 :ش جمال الدٌن االفغانً  -العمرانٌة -
 - 327اٌه  .سً  .اٌة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة عمرو والجندي  A . C . Aشركة  ،االستٌراد والتصدٌر
والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ،رأس مالها
، 2511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2644عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون
رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس
الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  311 :ش السودان  -المهندسٌن -
 - 328اٌه  .سً  .اٌة لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة عمرو والجندي  A . C . Aشركة  ،على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2644عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان
تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  311 :ش السودان  -المهندسٌن -
 - 329دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من
انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات
وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم ، 2787
عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات
وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات
والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على
الحاسبات  ،بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد -
 - 331دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم
الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل
وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى
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تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة
والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم ، 2787
عن وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات
 -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع
والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ،
بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد -
 - 331دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف
المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على
ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة
والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج
الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181119برلم  ، 2787عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل
وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال
ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة -15 ) 2113
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  ،بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد -
 - 332دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم
رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة
المحتوى العلمً والثمافى والفنى  .االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه
المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم
 ، 2787عن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل
المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  .االدارة
والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان
شركات االدارة الفندلٌة  ،بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد -
نشاط
 - 333دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها
صناعة السٌنما ومنها الامة واستأجار استودٌوهات او معامل االنتاج السنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر
وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم 2787
نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة واستأجار استودٌوهات او معامل
 ،عن ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها
االنتاج السنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،
بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد -
 - 334دراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  DRAMATICشركة  ،المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت
فى  21181119برلم  ، 2787عن المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :غرفة  - 1عمارة  - 2مجاوره اولى  -الحً السابع  -الشٌخ زاٌد
-
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 - 335هافن كومبانً  HEAVEN COMPANYشركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  .المماوالت العامة  .االستثمار العماري  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2919عن  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  .المماوالت العامة  .االستثمار العماري  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  :مكتب (  ) 1مبنى  - 17 / 16بفرلً هٌلز
 الشٌخ زاٌد - - 336صفمات جروب للتجارة والتورٌدات شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181128برلم 2911
 ،عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  33سنتر مٌرالند  -ش سنتر الرٌن ( المٌرٌالند )  -المحور المركزي -
 - 337عبد المؤمن سٌف العواضً وشرٌكه شركة  ،االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة
والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما
ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2588عن االستثمار
العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع
مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة - 4
الدور السادس  -العجوزه فوق لسم شرطه العجوزه  -العجوزه -
 - 338لناوي خمٌس على خمٌس وشركاه شركة  . ،انشاء واداره او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا المدارس الدولٌه )  .انشاء
الجامعات  /انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511111110111لٌدت فى  21181121برلم
 ، 2793عن  .انشاء واداره او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا المدارس الدولٌه )  .انشاء الجامعات  /انشاء او اداره او تشغٌل مدارس
ومعاهد التعلٌم الفنً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة  - 3الدور االول  61 -ش النٌل بجوار كوبري الجامعة -
 - 339العالمٌه بالن اند واٌت للتجارة واالستثمار شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هومسموح به لانونا  /التورٌدات
العمومٌة  .التصدٌر  .االستثمار والتسوٌك العماري  .والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى
مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة ،رأس مالها ، 251110111لٌدت فى  21181128برلم ، 2914
عن  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هومسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .التصدٌر  .االستثمار والتسوٌك العماري  .والتوكٌالت
التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة  ،بجهة :
محل رلم  - 9عمارات االردنٌة  -المرحلة الثانٌة  -ش مكة المكرمة  -الحً السابع  -لسم اول اكتوبر -
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 - 341العالمٌه بالن اند واٌت للتجارة واالستثمار شركة  ،او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 251110111لٌدت فى  21181128برلم 2914
 ،عن او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :محل رلم  - 9عمارات االردنٌة  -المرحلة الثانٌة  -ش مكة المكرمة  -الحً السابع  -لسم اول اكتوبر -
 - 341كونلٌدر  Conleaderشركة  ،الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض
علً حدة )  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى
المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التوكٌالت
التجارٌة ( ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2912عن الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط
استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل
مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التوكٌالت التجارٌة (  ،بجهة  :شمة  314عمار  - 11حً البشاٌر -
 - 342كونلٌدر  Conleaderشركة  ،تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنه  1982بشان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه )
 التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماالشبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181128برلم ، 2912
عن تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنه  1982بشان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه )  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  314عمار  - 11حً البشاٌر -
 - 343حوران لالستثمار العماري والتصدٌر شركة  . ،المماوالت العامة  .االستثمار العماري  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 5611110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2821عن  .المماوالت العامة  .االستثمار
العماري  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مكتب رلم  - 8مجمع على الدٌن مٌدان الحصري  -الحً
السابع -
 - 344درفت لتجارة السٌارات شركة  ،تجارة السٌارات ولطع غٌارها واكسسواراتها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى 21181114
برلم  ، 2575عن تجارة السٌارات ولطع غٌارها واكسسواراتها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
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باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  4 :مكرر شارع الفرن  -التعاون  -فٌصل  -الهرم -
 - 345المنصور لخدمات رجال االعمال شركة  ،ادارة المشروعات مع مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان
شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ( فاكس  -تصوٌر مستندات
 كتابة كمبٌوتر  -تلٌفون )  -الوساطة فً انهاء االجراءات امام الجهات الغٌر الحكومٌة  -الوساطة فً انهاء اجراءات التحاقالطالب امام الجامعات االجنبٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2579عن ادارة المشروعات
مع مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها
 تمدٌم خدمات رجال االعمال ( فاكس  -تصوٌر مستندات  -كتابة كمبٌوتر  -تلٌفون )  -الوساطة فً انهاء االجراءات امام الجهاتالغٌر الحكومٌة  -الوساطة فً انهاء اجراءات التحاق الطالب امام الجامعات االجنبٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  ،بجهة  3 :ش طه حسٌن  -االهرام
 - 346المنصور لخدمات رجال االعمال شركة  ،تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 2579عن تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :ش طه حسٌن  -االهرام -
 - 347الشركة االهلٌة الخلٌجٌة للتجارة العامة والتوزٌع شركة  ،بها  -االشراف علً تنفٌذ المشروعات مع مرعاه المرار
الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -الامة وتشغٌل
مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم والدواجن وااللبان  -التعبئة والتغلٌف لدي الغٌر للمواد
الغذائٌة والخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم والدواجن وااللبان ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ،رأس مالها ، 25111110111لٌدت فى  21181119برلم
 ، 2771عن بها  -االشراف علً تنفٌذ المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة
و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والخضروات والفواكه
ومنتجات اللحوم والدواجن وااللبان  -التعبئة والتغلٌف لدي الغٌر للمواد الغذائٌة والخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم والدواجن
وااللبان ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها  ،بجهة  :عمار رلم  8ش سلٌمان جوهر -
 - 348الشاعر الدارة المطاعم شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -التصدٌر  -المماوالت العامة -
االدارة و والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة ( مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة
 2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2829عن الامة وتشغٌل وادارة
المطاعم الثابتة والكافترٌات  -التصدٌر  -المماوالت العامة  -االدارة و والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة
والمري السٌاحٌة ( مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات
الترخٌص بها ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  ،بجهة  9 :ش فوزي رماح -
المهندسٌن -
 - 349رٌحان لالنتاج الفنً شركة  ،االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت
االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان )
 اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البثاالذاعً )  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً -
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تنظٌم المهرجانات الفنٌة ،رأس مالها ، 21110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2843عن االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم
السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر  -صوت -
مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان )  -اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر
ودور العرض ( كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً )  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا
التاجٌر التموٌلً  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -تنظٌم المهرجانات الفنٌة  ،بجهة  14 :شارع مدبولً ابو صالح  -كرداسة
 - 351رٌحان لالنتاج الفنً شركة  ،والثمافٌة و الغنائٌه  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات وورش العمل ( بشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الامة وتشغٌل مطبعة
ونشر وتوزٌع الكتب  -انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط
الحصول علً التراخٌص الالزمه لمباشره النشاط  -تمدٌم خدمات الترجمة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوة مع الشركات وغٌرها ،رأس مالها ، 21110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2843عن والثمافٌة و الغنائٌه  -الامة
وتنظٌم المعارض والمؤتمرات وورش العمل ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل مركز
العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الامة وتشغٌل مطبعة ونشر وتوزٌع الكتب  -انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة
من صوت وصورة وبٌانات  -تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمه لمباشره النشاط  -تمدٌم خدمات
الترجمة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  ،بجهة  14 :شارع مدبولً ابو
صالح  -كرداسة -
 - 351رٌحان لالنتاج الفنً شركة  ،التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 21110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2843عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  14 :شارع مدبولً ابو صالح  -كرداسة -
 - 352ام ان للتسوٌك االلكترونً  MNشركة  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2869عن كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  811 :الدور  8عمار  73ش عبد المنعم
رٌاض -
 - 353ام ان للتسوٌك االلكترونً  MNشركة  ،انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات -
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة علً شبكة
االنترنت بشرط الحصول علً تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المختصة  -التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعالن ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2869عن
انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل
تكنولوجٌا المعلومات  -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة علً شبكة االنترنت بشرط الحصول علً تراخٌص مزاولة النشاط من
الجهات المختصة  -التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعالن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  ،بجهة :
 811الدور  8عمار  73ش عبد المنعم رٌاض -
ٌ - 354اماس للتصدٌر  YAMASشركة  . ،التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها 511110111
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،لٌدت فى  21181127برلم  ، 2879عن  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مدٌنة الفردوس  -عمارة 113
 مساكن الضباط  -شمة - 112 - 355جٌومترن للمماوالت  Geometric Contractingشركة  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2889عن كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  98 :الحً الثالث  -مج
 - 1شمة - 2
 - 356مصر السعودٌة للتوكٌالت التجارٌة ( اجً  -ترٌد ) شركة  ،وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2895عن وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  214 :مشروع روٌال تاورز  -الحً الثامن  -المحور
المركزي -
 - 357رفاعى دمحم رفاعى على وشركاه شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكولونٌا والعطور والبخور من الورد والفل
والرٌحان والٌاسمٌن وعصر البذور النباتٌة اللنتاج الزٌوت بمختلف انواعها وتعبئة وتغلٌف منتجات الشركة فمط مع مراعاة أحكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -اضافة نشاط االستٌراد
والتصدٌر فٌما ٌدخل ضمن نشاط الشركة ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2924عن الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع الكولونٌا والعطور والبخور من الورد والفل والرٌحان والٌاسمٌن وعصر البذور النباتٌة اللنتاج الزٌوت بمختلف
انواعها وتعبئة وتغلٌف منتجات الشركة فمط مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما ٌدخل ضمن نشاط الشركة  ،بجهة  :مدٌنة الفتح
الصناعٌه لطعه  74ب تمسٌم المنطمة الصناعٌه بكوم اوشٌم محافظه الفٌوم -
 - 358رفاعى دمحم رفاعى على وشركاه شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكولونٌا والعطور والبخور من الورد والفل
والرٌحان والٌاسمٌن وعصر البذور النباتٌة اللنتاج الزٌوت بمختلف انواعها وتعبئة وتغلٌف منتجات الشركة فمط مع مراعاة أحكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -اضافة نشاط االستٌراد
والتصدٌر فٌما ٌدخل ضمن نشاط الشركة ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2924عن الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع الكولونٌا والعطور والبخور من الورد والفل والرٌحان والٌاسمٌن وعصر البذور النباتٌة اللنتاج الزٌوت بمختلف
انواعها وتعبئة وتغلٌف منتجات الشركة فمط مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما ٌدخل ضمن نشاط الشركة  ،بجهة  2 :عماره
المعاٌرجً الدور االول لسم الدرب االحمر خلف جامع الغوري  -االزهر -
 - 359مشوٌات البرنس السوري شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 51110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2782عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته
والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
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تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :عمار رلم  -671مجاورة  - 2الحً الثانً -
 - 361تالنتو  TALENTOشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  .الامة وتشغٌل وادارة وحدات الطعام
المتنملة  .تسوٌك المنتجات  -التسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة ،رأس مالها ، 199110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2846عن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم
والكافترٌات  .الامة وتشغٌل وادارة وحدات الطعام المتنملة  .تسوٌك المنتجات  -التسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ،بجهة  34 :سنتر بدر الدٌن  -الشٌخ زاٌد -
 - 361تالنتو  TALENTOشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 199110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2846عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 ،بجهة  34 :سنتر بدر الدٌن  -الشٌخ زاٌد -
 - 362مصطفً دمحم غلوان وشرٌكه شركة  ،تجارة الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181128برلم
 ، 2911عن تجارة الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  - 11عمارة  - 9الحً السابع  -المجاورة الثانٌة -
 - 363تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  ،من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض
 .التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  .تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر
واالستكشاف وتشمل  :صٌانة ابار البترول وتنشٌطها  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار الغٌر
عمٌمة اللزمة الغراض البترول  .االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر والصٌانه  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -الخدمات
المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2764عن من الجهات المختصة
وبما ال ٌخل ب احكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  .التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات .
تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل  :صٌانة ابار البترول وتنشٌطها  -صٌانة معدات الحفر
والمضخات البترولٌة  -حفر ابار المٌاه واالبار الغٌر عمٌمة اللزمة الغراض البترول  .االعمال المدنٌة المكملة العمال الحفر
والصٌانه  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور الثالث  -عمارة
رلم  32شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 364سعٌد انور عبد الواحد عبد الرحمن وشركاه شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجفٌف وتعبئة وتغلٌف المواد
الغذائٌة من المحاصٌل الزراعٌة والفاكهة والحبوب والنباتات الطبٌة والعطرٌة واالعشاب الطبٌعٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 3111110111
،لٌدت فى  21181119برلم  ، 2777عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجفٌف وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة من المحاصٌل
الزراعٌة والفاكهة والحبوب والنباتات الطبٌة والعطرٌة واالعشاب الطبٌعٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  - 8عمارة  - 7لطعة رلم  - 1 / 16المحور
المركزي -
 - 365تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  ،وانابٌب االنتاج  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  . -تأجٌر
السٌارات ( عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن ) االستثمار العماري  -تمدٌم االستشارات الهندسٌه ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك
االلكترونً عبر االنترنت ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2764عن وانابٌب االنتاج  -الخدمات
المتعلمة باالستكشاف البترولً  . -تأجٌر السٌارات ( عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن ) االستثمار العماري  -تمدٌم االستشارات
الهندسٌه ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
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االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور الثالث  -عمارة رلم 32
شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 366تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  - ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الامة وتنظٌم
المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت
والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة
او ثمافٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -ادارة المشروعات  -استغالل العالمات التجارٌة (
الفرنشاٌز ) مع مرعاه المرار الوزاري ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2764عن  -التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض
علً حدة )  -الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -
ادارة المشروعات  -استغالل العالمات التجارٌة ( الفرنشاٌز ) مع مرعاه المرار الوزاري  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور الثالث -
عمارة رلم  32شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 367تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  ،رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد
بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع
االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم
طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة
 2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 2764عن رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص
بها  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى
هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع
ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور الثالث  -عمارة رلم  32شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 368تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  ،انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن
او اللحوم  -تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم -
الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان  -الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المنتجات والمخلفات الزراعٌه  -الامة وتشغٌل
مصنع النتاج االعالف ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2764عن انواع
الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن
النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -الامة المزارع السمكٌة وكذا صٌد االسمان  -الامة وتشغٌل
مصنع العادة تدوٌر المنتجات والمخلفات الزراعٌه  -الامة وتشغٌل مصنع النتاج االعالف ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور
الثالث  -عمارة رلم  32شارع لبنان  -المهندسٌن -
 - 369تٌمبٌستا جروب  Tempesta Groupشركة  ،على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 51111110111لٌدت
فى  21181118برلم  ، 2764عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمه رلم  31الدور الثالث  -عمارة رلم  32شارع لبنان -
المهندسٌن -
 - 371دون تاون العمارٌة شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 ،بجهة  5 :عمارات الفراعنة  -المجزر االلً  -الهرم -
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 - 371أمواج السماء  SKY WAVESشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تورٌد
و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من (كامٌرات المرالبة  -اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة) والصٌانة
المتنملة لما سبك - .تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة وأنظمة الطالة المتجددة
بأنواعهاوالصٌانة المتنملة لما سبك .مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنه  2113المماوالت العامة ٌجوز
للشركة ان تكون لها ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2878عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من (كامٌرات المرالبة -
اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة) والصٌانة المتنملة لما سبك - .تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة
الكهرومٌكانٌكٌة وأنظمة الطالة المتجددة بأنواعهاوالصٌانة المتنملة لما سبك .مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم
 64لسنه  2113المماوالت العامة ٌجوز للشركة ان تكون لها  ،بجهة  :محل رلم  4بالدور االول بالمشروع والمول االداري
التجاري (دولفٌن الند ) -
 - 372أمواج السماء  SKY WAVESشركة  ،مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌره ا التً تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2878عن مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غٌره ا التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج
فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم  4بالدور االول
بالمشروع والمول االداري التجاري (دولفٌن الند ) -
 - 373الفرح فودز شركة  ،وتركٌب االنظمة الذكٌة  -تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الدخل فمط من (
كامٌرات المرالبة  -اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة ) و الصٌانة المتنملة لما سبك  -تورٌد اجهزة التكٌٌف والتبرٌد ولطع
غٌارها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اجهزه التكٌٌف والتبرٌد ولطع غٌارها  -الصٌانة المتنملة الجهزة التبرٌد والتكٌٌف -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2768عن وتركٌب االنظمة الذكٌة  -تورٌد وتركٌب
االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الدخل فمط من ( كامٌرات المرالبة  -اجهزه االنذار  -البوابات االلكترونٌة ) و الصٌانة المتنملة لما
سبك  -تورٌد اجهزة التكٌٌف والتبرٌد ولطع غٌارها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اجهزه التكٌٌف والتبرٌد ولطع غٌارها -
الصٌانة المتنملة الجهزة التبرٌد والتكٌٌف ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  :شمة رلم  - 3الدور الثانً  2 -ش امون  -من ش العرٌش الهرم -
 - 374الفرح فودز شركة  ،على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2768عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم  - 3الدور
الثانً  2 -ش امون  -من ش العرٌش الهرم -
 - 375الجازٌة للخٌول العربٌة والتدرٌب شركة  ،الامة وتشغٌل مزرعة لتربٌة وتدرٌب الخٌول ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2839عن الامة وتشغٌل مزرعة لتربٌة وتدرٌب
الخٌول ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
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تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :حوض شولً  12بناحٌة ابوصٌر  -البدرشٌن -
 - 376مهام للتورٌدات واالدارة للمشروعات شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس
مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2851عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 ،بجهة  84 :ص شارع حدائك االهرام -
 - 377مهام للتورٌدات واالدارة للمشروعات شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة
 .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2851عن  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما
هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ،بجهة  84 :ص شارع حدائك االهرام -
 - 378سٌجما كوم  SEGMA COMشركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -الامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة
والمعلومات المكتوبة والبٌانات  -تمدٌم خدمات ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2864عن اعمال
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات
وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول
البٌانات  -الامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة والبٌانات  -تمدٌم خدمات  ،بجهة  :وحدة 431
 بلون  - Hكورت ٌارد  -الحً  - 12الشٌخ زاٌد - - 379سٌجما كوم  SEGMA COMشركة  ،المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول علً تراخٌص من الجهات
المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2864عن المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول علً
تراخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة  - 431بلون  - Hكورت
ٌارد  -الحً  - 12الشٌخ زاٌد -
 - 381المتحدة للتجارة العامة والتورٌدات والتعبئة والتغلٌف شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
التورٌدات العمومٌة  .التعبئة والتغلٌف للمواد الغذائٌة لدى الغٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2717عن  .التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  .التعبئة والتغلٌف للمواد الغذائٌة لدى الغٌر ٌ - .جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
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تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ،بجهة  :شمة رلم  - 1عمارة - 112
مشروع  - 119الحً السادس -
 - 381المتحدة للتجارة العامة والتورٌدات والتعبئة والتغلٌف شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2717عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة رلم  - 1عمارة  - 112مشروع  - 119الحً السادس -
 - 382فتحة خٌر للتجارة شركة  . ،تجارة الجملة والتجزئة  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخلالت بجمٌع انواعها ٌ -جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2738عن  .تجارة الجملة والتجزئة .
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخلالت بجمٌع انواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :ش الفٌوم بركة لارون
السٌاحً بجوار شادرالمانجو  -فٌدٌمٌن -سنورس -
 - 383ترند لٌز للتسوٌك  TREND LEEZشركة  . ،تسوٌك المنتجات والخدمات التسوٌك االلكترونً ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 351110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2762عن  .تسوٌك المنتجات والخدمات التسوٌك
االلكترونً ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  99 :الدبلوماسٌٌن  --الشٌخ زاٌد -
 - 384شركة دبً السعودٌة للتجارة شركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة
الرخام والجرانٌت والسٌرامٌن بكافة انواعه  -تجارة لطع غٌار السٌارات والشاحنات  -التصدٌر  -الامة وتنظٌم المعارض
والمؤتمرات والحمالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم
والكافترٌات  -االستثمار العماري  -التسوٌك العماري  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ،رأس مالها ، 7535110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2831عن
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة الرخام والجرانٌت والسٌرامٌن بكافة انواعه -
تجارة لطع غٌار السٌارات والشاحنات  -التصدٌر  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحمالت العامة ( بشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة )  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -االستثمار العماري  -التسوٌك العماري -
المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ،بجهة
 :شمة  6الدور االول عمار رلم  21ش الفالح من ش شهاب  -المهندسٌن -
 - 385شركة دبً السعودٌة للتجارة شركة  ،وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 7535110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2831عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  6الدور االول عمار رلم  21ش الفالح من ش شهاب  -المهندسٌن -
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 - 386اوالد احمد طه كشن  M Yشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تاجٌر
المعدات ( فٌما عدا التاجٌر التموٌلً ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى 21181126
برلم  ، 2871عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تاجٌر المعدات ( فٌما عدا التاجٌر
التموٌلً ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة رلم  - 1عمارة  56مشروع االسكان الحر 71م جنوب االحٌاء -
 - 387براٌم لوكٌشنز اٌجٌبت  Prime Locations EgYPTشركة  ،التسوٌك واالستثمار العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2865عن التسوٌك واالستثمار العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  515 :ش عبد المنعم رٌاض  -الدور الثالث فوق االرضً شمة  - 7الحً المتمٌز -
 - 388امرٌكان كوزمو فارما  American Cosmo Pharma Companyشركة  ،االمٌنٌه والمخصبات الزراعٌه واالعالف
المعدنٌه وال مبٌدات الحشرٌه والمستلزمات البٌطرٌه ومبٌدات الصحه العامه والمبٌدات الزراعٌه ومستلزمات المزارع
وا لمستحضرات البٌولوجٌه واللماحات البٌطرٌه والكٌماوٌات الطبٌه والغٌر طبٌه والمنظفات الصناعٌه والعطور والمحالٌل الطبٌه
والمستلزمات الطبٌه والتشخٌصٌه واالجهزه الطبٌه -التصدٌر ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى 21181118
برلم  ، 2756عن االمٌنٌه والمخصبات الزراعٌه واالعالف المعدنٌه وال مبٌدات الحشرٌه والمستلزمات البٌطرٌه ومبٌدات الصحه
العامه والمبٌدات الزراعٌه ومستلزمات المزارع والمستحضرات البٌولوجٌه واللماحات البٌطرٌه والكٌماوٌات الطبٌه والغٌر طبٌه
والمنظفات الصناعٌه والعطور والمحالٌل الطبٌه والمستلزمات الطبٌه والتشخٌصٌه واالجهزه الطبٌه -التصدٌر ٌجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها ،
بجهة  :محل رلم  3الدور االول ادارى فوق االرضً بالعمار رلم  11برج طٌبه شارع عز الدٌن عمر -اسباتس -لسم الطلبٌه
محافظه الجٌزه -
 - 389تبصٌرتن سرتفكٌشن شركة  ،تاهٌل الشركات لحصول منتجاتها علً شهادات الجوده والمطابمه ٌ -جوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2856عن تاهٌل الشركات لحصول منتجاتها علً
شهادات الجوده والمطابمه ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  12 :ش عبد الرحمن حسنً من ش ناصر الثوره  -الهرم -
 - 391فالٌد جروب للتجارة  Valid Groupشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة -
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى
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شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على
التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -االستثمار العماري
 المماوالت العامة والمتكامله والمتخصصة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2858عن التجارةالعامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال
ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة والمتكامله والمتخصصة  ،بجهة  :الدور ارضً
 بجوار مجمع المدارس  -مدخل الكٌلو  - 5البرمبل  -اطفٌح - - 391فالٌد جروب للتجارة  Valid Groupشركة  - ،الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة بكافة انواعها  -الامة
وتشغٌل مصنع النتاج وتعبئة الولود الحٌوي ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 2858عن  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة بكافة انواعها  -الامة وتشغٌل مصنع النتاج
وتعبئة الولود الحٌوي ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور ارضً  -بجوار مجمع المدارس  -مدخل الكٌلو - 5
البرمبل  -اطفٌح -
AL RAYES FOR INVESTMENT REAL
 - 392الرٌس لالستثمار والتسوٌك العماري وتمسٌم االراضً
 ESTATE MARKETING AND L AND DIVISIONشركة  . ،االستثمار العماري  - .التسوٌك العماري  .شراء وبٌع وتاجٌر
وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة
المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2863عن  .االستثمار العماري - .
التسوٌك العماري  .شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها
او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او
استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها  ،بجهة  89 :ش المدرسة المدٌمة -
AL RAYES FOR INVESTMENT REAL
 - 393الرٌس لالستثمار والتسوٌك العماري وتمسٌم االراضً
 ESTATE MARKETING AND L AND DIVISIONشركة  ،فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181126
برلم  ، 2863عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  89 :ش المدرسة المدٌمة -
 - 394الحاج ااتصدٌر  ALHAJJ EXPORTشركة  ،التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2859عن التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
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الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :ش عٌد
مصطفً  -فٌصل -
 - 395فاٌف استارز لغسٌل السجاد والدراى كلٌن  Five Starsشركة  ،الامة وتشغٌل مغسلة لغسٌل السجاد ( دراى كلٌن ) -
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2861عن الامة
وتشغٌل مغسلة لغسٌل السجاد ( دراى كلٌن )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  ،بجهة  11 :ش ابو الفدا -
العمرانٌة  -الهرم -
 - 396فاٌف استارز لغسٌل السجاد والدراى كلٌن  Five Starsشركة  ،الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2861عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  11 :ش ابو الفدا  -العمرانٌة  -الهرم -
 - 397الماسم جروب لالستثمار العماري وادارة المشروعات شركة  ،بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2831عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  18 :ش السودان -
 - 398نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة  ،على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2849عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة - 1
438ل  -حدائك االهرام -
 - 399نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة ،
 -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على ،رأس مالها
، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2849عن  -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة
صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات
وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على  ،بجهة  :شمة 438 - 1ل  -حدائك االهرام -
 - 411نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة  ،الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال
التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال
التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت
 -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة -12
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الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 2849عن الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
 _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ
وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة
الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات
المٌمة المضافة بعد  ،بجهة  :شمة 438 - 1ل  -حدائك االهرام -
 - 411نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة  ،الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة
وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار
الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر
العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة
لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب ،رأس مالها 11111110111
،لٌدت فى  21181126برلم  ، 2849عن الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول -13
الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من
الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم
علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة
 -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب  ،بجهة  :شمة 438 - 1ل  -حدائك االهرام -
 - 412نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة  ،العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا
المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها _ 17
حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى
محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  -تصمٌم وتطوٌر المحتوي االكلترونً التفاعلً  -تصمٌم وتطوٌر
المعامل العلمٌه  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 2849عن العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال
 -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً
والثمافى والفنى  -تصمٌم وتطوٌر المحتوي االكلترونً التفاعلً  -تصمٌم وتطوٌر المعامل العلمٌه  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا
االستشارات المانونٌة واالستشارات  ،بجهة  :شمة 438 - 1ل  -حدائك االهرام -
 - 413نظم المٌاس والتموٌم كوركت  Qorrect Assment Systemsشركة  ،والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -تطوٌر برمجٌات انظمة المٌاس والتموٌم واالختبارات وبنون االسئله
والتدرٌب علٌها واالستشارات فً هذا المجال ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم 2849
 ،عن والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -تطوٌر
برمجٌات انظمة المٌاس والتموٌم واالختبارات وبنون االسئله والتدرٌب علٌها واالستشارات فً هذا المجال ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  :شمة
438 - 1ل  -حدائك االهرام -
 - 414جالكسً لتصنٌع البطرٌات  Galaxy batteryشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النطرٌات  .الامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع وتجمٌع الموتوسٌكالت ولطع غٌارها بكافة انواعها  .تجارة الجملة والتجزئة للموتوسٌكالت ٌ -جوز للشركة أن
تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181126برلم ، 2866
عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النطرٌات  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع الموتوسٌكالت ولطع غٌارها بكافة انواعها .
تجارة الجملة والتجزئة للموتوسٌكالت ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
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التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة :
لطعة رلم  11المنطمة الصناعٌة الرابعه -
 - 415جالكسً لتصنٌع البطرٌات  Galaxy batteryشركة  ،والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2866عن والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :لطعة رلم  11المنطمة الصناعٌة الرابعه -
 - 416جرٌت ورلد جروب سٌرفٌس  GREAT WOLD GROUP SERVICEشركة  . ،الدعاٌة واالعالن  .الامة وتنظٌم
المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة )  .والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت
والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة ( مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد
بموافمة واجراءات التراخٌص بها ) ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 2868عن  .الدعاٌة واالعالن  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة
لكل معرض على حدة )  .والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة ( مع مراعاه المرار الوزاري
رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ) ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر  ،بجهة  18 :ش الفواكه  -المهندسٌن -
 - 417كنز للتكنولوجٌا شركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _
اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج
المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال
التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف
والتصمٌم لشبكات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2791عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم
للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم
المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال
البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم
المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  ،بجهة  :عماره رلم  526شمة رلم  4بالدور الرابع -
الحً الرابع  -المجاوره الثالثة  -اول اكتوبر -
 - 418كنز للتكنولوجٌا شركة  ،نمل وتداول البٌانات  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -تجارة وتورٌد وتركٌب
وتصمٌم الدوائر الكهربائٌه وااللكترونٌة ودوائر التحكم عن بعد وشرائح وانظمة واجهزه الطالة الشمسٌة وكامٌرات المرالبة الداخلٌه
واجهزه االنذار والصٌانه المتنملة لكل ماسبك  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -مع مراعاه
لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة ٌ - 2113جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2791عن نمل وتداول البٌانات  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل
وتداول البٌانات  -تجارة وتورٌد وتركٌب وتصمٌم الدوائر الكهربائٌه وااللكترونٌة ودوائر التحكم عن بعد وشرائح وانظمة واجهزه
الطالة الشمسٌة وكامٌرات المرالبة الداخلٌه واجهزه االنذار والصٌانه المتنملة لكل ماسبك  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح
به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة ٌ - 2113جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ،بجهة  :عماره رلم  526شمة رلم  4بالدور الرابع  -الحً الرابع  -المجاوره
الثالثة  -اول اكتوبر -
 - 419كنز للتكنولوجٌا شركة  ،وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181121برلم  ، 2791عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عماره رلم  526شمة رلم  4بالدور الرابع  -الحً الرابع  -المجاوره الثالثة  -اول اكتوبر -
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 - 411شركة اكادٌمٌة فٌوتشر لتنمٌة المهارات شركة  ،الامةوتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز
مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -انشاء وتشغٌل
مركز متخصص لتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لالطفال الطبٌعٌٌن وذوي االحتٌاجات
الخاصة والتدرٌب علً النطك وتعلٌم لغة التخاطب ( فٌما الٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوي ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2814عن الامةوتشغٌل
وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ( فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة )  -الامة وتشغٌل مركز
العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -انشاء وتشغٌل مركز
متخصص لتدرٌب لالطفال الطبٌعٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب علً النطك وتعلٌم لغة التخاطب ( فٌما الٌجاوز مرحله
التعلٌم الثانوي ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ،بجهة  25 :ش الملن فٌصل -
بوالق الدكرور -
 - 411شركة اكادٌمٌة فٌوتشر لتنمٌة المهارات شركة  ،وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2814عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  25 :ش الملن فٌصل  -بوالق الدكرور -
 - 412الشركة السعودٌه المصرٌه لخلط وتعبئة وتصدٌر العطور  Sempcoشركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع النتاج العطور
والمنظفات ومستحضرات التجمٌل وخلطها وتعبئتها  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 21111110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2825عن  .الامة وتشغٌل مصنع النتاج العطور والمنظفات ومستحضرات
التجمٌل وخلطها وتعبئتها  .التصدٌر ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمه رلم  1بالعمار رلم  82ش الشهٌد
احمد حمدي  -فٌصل  -مدكور -
 AIdewan CO-worKing Spaceشركة  ،الامة وتشغٌل مركز العداد
 - 413الدٌوان كووركٌنج سبٌس
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تاجٌر مساحات العمل ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 11110111لٌدت فى
 21181122برلم  ، 2818عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تاجٌر مساحات العمل ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  67 :ش الشهٌد عطا هللا علً حسن  -الدور االرضً لسم اول الفٌوم -
 - 414الجرناد  LA GRENADEشركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة و
االغذٌة الخاصة و مستحضرات التجمٌل و االمصال واللماحات و المستلزمات و االجهزة الطبٌة ومستلزمات المعامل والمستشفٌات
واضافات االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و العبوات البالستٌكٌة و التعبئة والتغلٌف لكل ماسبك وتصنٌعه لدي الغٌر -
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التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2867عن الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة و االغذٌة الخاصة و مستحضرات التجمٌل و االمصال واللماحات و
المستلزمات و االجهزة الطبٌة ومستلزمات المعامل والمستشفٌات واضافات االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و
العبوات البالستٌكٌة و التعبئة والتغلٌف لكل ماسبك وتصنٌعه لدي الغٌر  -التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام
المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  ،بجهة  15 :ش
حامد من ش حجاج تمسٌم عمرو بن العاص -
 - 415الجرناد  LA GRENADEشركة  ،التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول
على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالجهزة الطبٌة ومستلزمات المعامل
والمستشفٌات والمكمالت الغذائٌة وااللبان والبان االطفال ومستحضرات التجمٌل والحلوٌات  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2867عن التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة
االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالجهزة الطبٌة ومستلزمات المعامل والمستشفٌات والمكمالت الغذائٌة وااللبان والبان االطفال
ومستحضرات التجمٌل والحلوٌات  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  ،بجهة  15 :ش
حامد من ش حجاج تمسٌم عمرو بن العاص -
 - 416شركه الرؤى اللحاق العماله بالخارج ذ م م شركة  ،الحاق العماله المصرٌة بالخارج مع مراعاه كافه الموانٌن
والمرارات واللوائح السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2581عن الحاق العماله المصرٌة بالخارج مع مراعاه كافه
الموانٌن والمرارات واللوائح السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه  ،بجهة  85 :ش المرٌوطٌة -
الهرم -
 - 417الفٌروز العربٌه للتوكٌالت التجارٌه شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .تجارة االدوات
الصحٌة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد
الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض - .
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2611عن .
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .تجارة االدوات الصحٌة  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم
الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى ،
بجهة  39 :ش الملن فٌصل  -الهرم ---
 - 418الفٌروز العربٌه للتوكٌالت التجارٌه شركة  ،وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2611عن وجه من الوجوه
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  39 :ش الملن فٌصل -
الهرم ---
 - 419سالم للخدمات الطبٌة شركة  ،الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة
عالجٌة او طبٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
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شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم 2658
 ،عن الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  1بالمٌزان  -عمار  - 1ش دمحم سعٌد من طرٌك المنشٌة -
 - 421المناص للتنمٌة الزراعٌة والصناعٌة شركة  ،استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة
لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس
الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الماكٌنات
الزراعٌة ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى 21181111
برلم  ، 2676عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة
وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى
االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار
رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الماكٌنات الزراعٌة ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه  ،بجهة  :عمارة  45ز ش  4حدائك االهرام --
 - 421المناص للتنمٌة الزراعٌة والصناعٌة شركة  ،من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2676عن من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :عمارة  45ز ش  4حدائك
االهرام --
Banking and Finance information
 - 422تكنولوجٌا المعلومات المصرفٌة والمالٌة
 Technology BFSOFTشركة  ،تصمٌم وتطوٌر وتسوٌك نظم برامج الحاسبات االلٌة  -تمدٌم االستشارات فً مجال الحاسبات
االلٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون
سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التوكٌالت التجارٌة  -تلتزم
الشركة ،رأس مالها ، 21965910111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2699عن تصمٌم وتطوٌر وتسوٌك نظم برامج الحاسبات
االلٌة  -تمدٌم االستشارات فً مجال الحاسبات االلٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم
بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق
المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة
الموارد البشرٌة  -التوكٌالت التجارٌة  -تلتزم الشركة  ،بجهة  :عمار رلم  - 6ش جزٌرة العرب  -المهندسٌن -
Banking and Finance information
 - 423تكنولوجٌا المعلومات المصرفٌة والمالٌة
 Technology BFSOFTشركة  ،اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 21965910111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2699عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :عمار رلم  - 6ش جزٌرة العرب  -المهندسٌن -
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 - 424اوسترٌفٌل لالنتاج الحٌوانً والداجنً  Ostriville For Animal and poultry productionشركة  . ،تربٌة جمٌع
انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  .تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان
ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،رأس مالها ، 4611110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 2713عن  .تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم .
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم ٌ - .جوز
للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام  ،بجهة  :لطعة رلم  46أ  ,ب بالرٌف السوٌسري الكائن بالرٌف االوروبً بالكٌلو  58غرب طرٌك مصر اسكندرٌة
الصحراوي --
 - 425جرٌت ورلد جروب سٌرفٌس  GREAT WOLD GROUP SERVICEشركة  ،او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 2111110111لٌدت
فى  21181126برلم  ، 2868عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  18 :ش الفواكه  -المهندسٌن -
 - 426اتش  .بً  .باكٌنج شركة  ،إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مكٌال لشراب األدوٌة من بالستٌن  -أغطٌة بالستٌن
للزجاجات  -برطمان او جركن  -عبوات من بالستٌن عامة  -زجاجات بالستٌكٌة من البولً اٌثٌلٌن  -زجاجات بالستٌن من
 - P.E.Tزجاجات بالستٌن من  - P.Pزجاجات مستحضرات تجمٌل شامبو  - .أكٌاس من  - P.V.Cتصنٌع منتجات الشركة
لدى الغٌر  -استٌراد منتجات الشركة نصف مصنعه  -استٌراد كافة مستلزمات االنتاج سواء الخامات او االالت والمعدات والمساعدة
 استٌراد المنتجات المصنعه والنصف مصنعه ،رأس مالها ، 13511110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2887عن إلامةوتشغٌل مصنع لتصنٌع مكٌال لشراب األدوٌة من بالستٌن  -أغطٌة بالستٌن للزجاجات  -برطمان او جركن  -عبوات من بالستٌن
عامة  -زجاجات بالستٌكٌة من البولً اٌثٌلٌن  -زجاجات بالستٌن من  - P.E.Tزجاجات بالستٌن من  - P.Pزجاجات
مستحضرات تجمٌل شامبو  - .أكٌاس من  - P.V.Cتصنٌع منتجات الشركة لدى الغٌر  -استٌراد منتجات الشركة نصف مصنعه
 استٌراد كافة مستلزمات االنتاج سواء الخامات او االالت والمعدات والمساعدة  -استٌراد المنتجات المصنعه والنصف مصنعه ،بجهة  :المطعه رلم  44مرحله الثانٌه  -لطاع  8منطمه كوم اوشٌم الصناعٌه -
 - 427اتش  .بً  .باكٌنج شركة  ،لخدمة غرض الشركة تعٌئة الكٌماوٌات و المنظفات  -االستٌراد والتصدٌر  -والتوكٌالت
التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .تلتزم الشركة بافراد حسابات
مستملة لكل نشاط على حدة تلتزم الشركة بالمٌد فى سجل المصدرٌٌن وفما الحكام المانون رلم  118لسنة  1975والمٌد فى سجل
المستوردٌن والوكاالت التجارٌة وفما الحكام المانونٌة رلمى  121 -121لسنة ، 1982رأس مالها ، 13511110111لٌدت فى
 21181127برلم  ، 2887عن لخدمة غرض الشركة تعٌئة الكٌماوٌات و المنظفات  -االستٌراد والتصدٌر  -والتوكٌالت التجارٌة
 التورٌدات العمومٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .تلتزم الشركة بافراد حسابات مستملةلكل نشاط على حدة تلتزم الشركة بالمٌد فى سجل المصدرٌٌن وفما الحكام المانون رلم  118لسنة  1975والمٌد فى سجل
المستوردٌن والوكاالت التجارٌة وفما الحكام المانونٌة رلمى  121 -121لسنة  ، 1982بجهة  :المطعه رلم  44مرحله الثانٌه  -لطاع
 8منطمه كوم اوشٌم الصناعٌه -
 BLUE OCEANشركة  ،لمزاولة غرضها من الجهات
 - 428بلو اوشن للصناعة INDUSTRIES
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 511110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2918عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن
المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
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اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :لطعة رلم  - 9منطمة  - 29لرعة  - 78امتداد التوسعات
الشمالٌة -
 - 429مصر االمل للصناعات البالستٌكٌة والمواد الالصمة  Misr El Amal For Plastic .industries Coشركة  ،بكافة
اشكالها وانواعها  .تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات االستثمار والتسوٌك العماري  .المٌام
باعمال مماوالت التصمٌمات الهندسٌة  .المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك
االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى
مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا
،رأس مالها ، 6111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2872عن بكافة اشكالها وانواعها  .تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة
وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات االستثمار والتسوٌك العماري  .المٌام باعمال مماوالت التصمٌمات الهندسٌة  .المماوالت العامة
والمتكاملة والمتخصصة  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى
المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى
الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا  ،بجهة  11 :شارع عبد الونٌس  -من شارع المطبعه  -فٌصل  -الهرم --
 - 431مصر االمل للصناعات البالستٌكٌة والمواد الالصمة  Misr El Amal For Plastic .industries Coشركة  ،المناطك
الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118تربٌة جمٌع انواع
الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها ،رأس مالها
، 6111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2872عن المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة 2117
ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او
التسمٌن او اللحوم  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم 121
لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها  ،بجهة  11 :شارع عبد الونٌس  -من شارع المطبعه  -فٌصل  -الهرم ---
 - 431مصر االمل للصناعات البالستٌكٌة والمواد الالصمة  Misr El Amal For Plastic .industries Coشركة  ،من
الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 6111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2872عن من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض
ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او
التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  11 :شارع عبد الونٌس  -من شارع المطبعه  -فٌصل  -الهرم ---
 - 432خالد ادم دمحم عبده خالد وشرٌكه شركة  )1 ،تشغٌل وسائل النمل (البرٌة ) لنمل السائحٌن  - .تشغٌل وسائل النمل
البحرٌة لنمل السائحٌن  )2 .تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر أو خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها
من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى )3 .بٌع أو صرف تذاكر السفر وتٌسٌر نمل األمتعة وحجز
األماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع وصرف تذاكر السفر وشركات المالحة وشركات
النمل األخرى .وفما ألحكام المانون رلم ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2923عن  )1تشغٌل
وسائل النمل (البرٌة ) لنمل السائحٌن  - .تشغٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن  )2 .تنظٌم رحالت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة
داخل مصر أو خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى.
 )3بٌع أو صرف تذاكر السفر وتٌسٌر نمل األمتعة وحجز األماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى
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بٌع وصرف تذاكر السفر وشركات المالحة وشركات النمل األخرى .وفما ألحكام المانون رلم  ،بجهة  :شمه رلم  6بالدور الثانً
بالعمار رلم  27امتداد شارع ٌ 26ولٌو  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 433خالد ادم دمحم عبده خالد وشرٌكه شركة  38 ،لسنة  1977وتعدٌالته وأخرها المانون رلم  125لسن ة 2118
والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزاري رلم  219بتارٌخ  2119/3/29كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى مع أفراد حسابات
مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة
مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حده
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2923عن
والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرار الوزاري رلم  219بتارٌخ
 38لسنة  1977وتعدٌالته وأخرها المانون رلم  125لسن ة 2118
مع
 2119/3/29كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى مع أفراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط على حده
مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
شمه رلم  6بالدور الثانً بالعمار رلم  27امتداد شارع ٌ 26ولٌو  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن -
 - 434المطبخ اللبنانً  The Lebanese Kitchenشركة  ،تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2744عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :ش كمال ابراهٌم خلٌل  -الدور الثانً --
 - 435ترٌمب لالستثمار  Trimp For investmentشركة  ،االستثمار العماري  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب
وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المٌام باعمال الترجمة  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت المتكاملة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت
التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم ، 2754
عن االستثمار العماري  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المٌام باعمال الترجمة  -التورٌدات العمومٌة
 المماوالت المتكاملة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم 121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها
اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  ،بجهة  :شارع البطل
دمحم ابو شمره بجوار مستشفً الزهراء  -بندر اول  -الدور الثانً علوي  -باغوص  -مدٌنة الفٌوم -
 - 436ترٌمب لالستثمار  Trimp For investmentشركة  ،المنظمة لهذا الغرض )  -االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق
والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما
لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم
وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم ، 2754
عن المنظمة لهذا الغرض )  -االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار
الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -صناعة تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر
البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  ،بجهة :
شارع البطل دمحم ابو شمره بجوار مستشفً الزهراء  -بندر اول  -الدور الثانً علوي  -باغوص  -مدٌنة الفٌوم -
 - 437سٌرباس  Surpassشركة  ،الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما
عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة
عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة )  -الدعاٌة
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واالعالن  -الامة ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2632عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب
وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ( بشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة )  -الدعاٌة واالعالن  -الامة  ،بجهة  :عماره  6أ  -عمارات واحه زاٌد  - 2الحً السابع
 المجاوره االولً  -الشٌخ زاٌد - - 438سٌرباس  Surpassشركة  ،المعسكرات الثمافٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181117برلم  ، 2632عن المعسكرات الثمافٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :عماره  6أ  -عمارات واحه زاٌد  - 2الحً السابع  -المجاوره االولً  -الشٌخ زاٌد -
 MEDLINK INTRENATIONALشركة  . ،التجارة العامة
 - 439مٌد لٌنن انترناشونال
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة وعل االخص تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستلزمات
المزارع واالعالف والمبٌدات الزرعٌة والمواد الخام والمكمالت الغذائٌة  .تورٌد االدوٌة والمعدات واالجهزة الطبٌة للمستشفٌات
والصٌدلٌات  -التصدٌر  .التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة بكافة
انواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها 21111110111
،لٌدت فى  21181112برلم  ، 2691عن  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة وعل االخص
تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستلزمات المزارع واالعالف والمبٌدات الزرعٌة والمواد الخام والمكمالت
الغذائٌة  .تورٌد االدوٌة والمعدات واالجهزة الطبٌة للمستشفٌات والصٌدلٌات  -التصدٌر  .التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة .
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة بكافة انواعها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة  27 :ش جمال سالم  -بجوار نادي الصٌد  -الدلً -
 MEDLINK INTRENATIONALشركة  ،وغٌرها التى تزاول
 - 441مٌد لٌنن انترناشونال
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 21111110111لٌدت فى  21181112برلم
 ، 2691عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  27 :ش جمال سالم -
بجوار نادي الصٌد  -الدلً -
 - 441بلو ابل لالستثمار شركة  ،تورٌدات وتركٌب وبٌع والصٌانة وخدمات مابعد البٌع لكامٌرات المرالبة الداخلٌة بجمٌع
انواعها ومستلزماتها سلكٌة والسلكٌة وثابتة ومتحركة وانالوج واي بً وشبكٌة وبً تً زد واجهزة العرض والتسجٌل والتشغٌل
الخاصة بها وانظمة انذار الحرٌك بجمٌع انواعها ومستلزماتها ولوحاته وحساسات الدخان واللهب والحرارة وانظمة تشغٌل
الجراجات واالبواب االمنٌة بجمٌع مستلزماتها وانواعها وانظمة تشغٌلها وبوابات المترو وبوابات السٌارات والبوابات ذي الذراع
والبوالرد ومانع التحام السٌارات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2695عن تورٌدات وتركٌب وبٌع
والصٌانة وخدمات مابعد البٌع لكامٌرات المرالبة الداخلٌة بجمٌع انواعها ومستلزماتها سلكٌة والسلكٌة وثابتة ومتحركة وانالوج واي
بً وشبكٌة وبً تً زد واجهزة العرض والتسجٌل والتشغٌل الخاصة بها وانظمة انذار الحرٌك بجمٌع انواعها ومستلزماتها ولوحاته
وحساسات الدخان واللهب والحرارة وانظمة تشغٌل الجراجات واالبواب االمنٌة بجمٌع مستلزماتها وانواعها وانظمة تشغٌلها
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وبوابات المترو وبوابات السٌارات والبوابات ذي الذراع والبوالرد ومانع التحام السٌارات  ،بجهة  :الحً المتمٌز  -مركز جمجوم
االداري  -محل - 59
 - 442بلو ابل لالستثمار شركة  ،وكاشفات الحمائب والمتفجرات واالفراد والمعادن واالنظمة الصوتٌة بمستلزماتها وماكٌنات
طباعة الكروت الممغنطة والذكٌة وماكٌنة الحضور واالنصراف والبصمة بجمٌع انواعها واجهزة التعرف علً الهوٌة بجمٌع
انواعها ومستلزماتها وانظمة االكسز كنترول ودخول وخروج االفراد والتحكم عن بعد فٌها واجهزة االنذار بانواعها وشبكات الدش
المركزي والسنترالال والسنتراالت الداخلٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المماوالت العامة  -تمسٌم
االراضً  -االستثمار ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2695عن وكاشفات الحمائب والمتفجرات
واالفراد والمعادن واالنظمة الصوتٌة بمستلزماتها وماكٌنات طباعة الكروت الممغنطة والذكٌة وماكٌنة الحضور واالنصراف
والبصمة بجمٌع انواعها واجهزة التعرف علً الهوٌة بجمٌع انواعها ومستلزماتها وانظمة االكسز كنترول ودخول وخروج االفراد
والتحكم عن بعد فٌها واجهزة االنذار بانواعها وشبكات الدش المركزي والسنترالال والسنتراالت الداخلٌة  -الامة وتشغٌل مركز
العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المماوالت العامة  -تمسٌم االراضً  -االستثمار  ،بجهة  :الحً المتمٌز  -مركز جمجوم
االداري  -محل - 59
 - 443بلو ابل لالستثمار شركة  ،العماري  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2695عن العماري  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الحً المتمٌز  -مركز جمجوم االداري  -محل - 59
 Global International Certificationشركة  ،الامة
 - 444جلوبال انترناشٌونال سٌرتٌفٌكٌشٌن
وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المٌام باعمال المرالبه والتفتٌش علً مختلف انواع البضائع من حٌث الصفه
والصنف و المواصفات ومطابمة الشروط المتعالد علٌها وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبة الوزن  -اعمال الفحص والتفتٌش
علً الشركات فً مجال الجوده والٌنشئ تاسٌس الشركات اي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة
لمزاولة غراضها من الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -التوكٌالت التجارٌة علً ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2757عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المٌام
باعمال المرالبه والتفتٌش علً مختلف انواع البضائع من حٌث الصفه والصنف و المواصفات ومطابمة الشروط المتعالد علٌها
وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبة الوزن  -اعمال الفحص والتفتٌش علً الشركات فً مجال الجوده والٌنشئ تاسٌس
الشركات اي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة غراضها من الجهات المختصة وبما الٌخل
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -التوكٌالت التجارٌة علً  ،بجهة  :شمة  415الدور الرابع  -عمار رلم  - 1ش ترعة
المنصورٌة  -الهرم -
 Global International Certificationشركة  ،ان
 - 445جلوبال انترناشٌونال سٌرتٌفٌكٌشٌن
تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2757عن ان تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان
تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
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الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة  415الدور الرابع  -عمار رلم  - 1ش ترعة
المنصورٌة  -الهرم -
 - 446هاندي كرافت كازا  Handi Craft Casaشركة  ،تجارة وتسوٌك المشغوالت الٌدوٌة والمنتجات الحرفٌة بكافة انواعها
والهداٌا والكمالٌات والعادٌات واالكسسوارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181116برلم  ، 2617عن تجارة وتسوٌك المشغوالت الٌدوٌة والمنتجات الحرفٌة بكافة انواعها والهداٌا والكمالٌات والعادٌات
واالكسسوارات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش عكاشة  ( -ش صالح سلٌم حالٌا ) مٌدان المساحة  -الدلً -
 - 447دومو للمطاعم  Domoشركة  ،الامة وتغشٌل وادارة المطاعم واعداد وبٌع وتمدٌم المأكوالت والوجبات الجاهزة
والحلوٌات والمشروبات(عدا الكحولٌة) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 6311110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 2657عن الامة وتغشٌل وادارة المطاعم واعداد وبٌع وتمدٌم المأكوالت والوجبات الجاهزة والحلوٌات
والمشروبات(عدا الكحولٌة) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رلم  -23سنتر العربى التجارى -الحى االول-
المجاورة االولى 6-اكتوبر
 - 448مركز المصري للتجمٌل شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة كوافٌر حرٌمً ومركز تجمٌل سٌدات ٌ -جوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181112برلم  ، 2687عن الامة وتشغٌل وادارة كوافٌر حرٌمً
ومركز تجمٌل سٌدات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  314 - 313 :المجاورة االولً  -الحً السابع  -المحور
المركزي -
 - 449بتار البحاث التكنولوجٌا الحٌوٌة والتنمٌة الزراعٌة  BATARشركة  ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
 /التورٌدات العمومٌة  -تطهٌر االراضر الصحراوٌة والزراعٌة من الحشرات والزواحف والعمارب السامة واستخالص السموم
الخام منها وتصدٌرها  -اجراء االبحاث والتجارب المخبرٌة علً السموم وتبادل االبحاث العلمٌة مع المهاهد المعاهد العلمٌة
والشركات  -تمدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الزراعات ومكافحة الحشرات والزواحف والعمارب السامة ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181113برلم
 ، 2711عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  -تطهٌر االراضر الصحراوٌة والزراعٌة من
الحشرات والزواحف والعمارب السامة واستخالص السموم الخام منها وتصدٌرها  -اجراء االبحاث والتجارب المخبرٌة علً السموم
وتبادل االبحاث العلمٌة مع المهاهد المعاهد العلمٌة والشركات  -تمدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال الزراعات ومكافحة الحشرات
والزواحف والعمارب السامة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  ،بجهة 4 :
ش سٌدي دمحم السمان الوسطافً  -ش الجولف -
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 - 451بتار البحاث التكنولوجٌا الحٌوٌة والتنمٌة الزراعٌة  BATARشركة  ،راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة
عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال
والئحتة التنفٌذٌة )  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى
المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى
الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 2711عن راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -استصالح وتجهٌز االراضى
بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى
مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا
المناطك الصادر بها  ،بجهة  4 :ش سٌدي دمحم السمان الوسطافً  -ش الجولف -
 - 451بتار البحاث التكنولوجٌا الحٌوٌة والتنمٌة الزراعٌة  BATARشركة  ،لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة 2117
ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او
التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم او استنباط السالالت منها  -التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى 21181113
برلم  ، 2711عن لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118تربٌة جمٌع
انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم او استنباط السالالت منها -
التصدٌر ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها  ،بجهة  4 :ش سٌدي دمحم السمان الوسطافً  -ش الجولف -
 - 452بتار البحاث التكنولوجٌا الحٌوٌة والتنمٌة الزراعٌة  BATARشركة  ،بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2711عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  4 :ش سٌدي
دمحم السمان الوسطافً  -ش الجولف -
 - 453بً ان اٌه لالغذٌة والمشروبات  B.N.Aشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  - .الامة وتشغٌل
وحدات الطعام المتنملة  -اعداد وتجهٌز الوجبات الجاهزة والمشروبات  .التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -
التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2729عن  .الامة وتشغٌل
وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات  - .الامة وتشغٌل وحدات الطعام المتنملة  -اعداد وتجهٌز الوجبات الجاهزة والمشروبات .
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه
من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  ،بجهة  7 :ش كمال ابراهٌم متفرع من ش
االسراء  -مٌدان لبنان  -المهندسٌن ---
 - 454بً ان اٌه لالغذٌة والمشروبات  B.N.Aشركة  ،المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 211110111لٌدت فى
 21181114برلم  ، 2729عن المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  7 :ش كمال ابراهٌم متفرع من ش االسراء  -مٌدان لبنان -
المهندسٌن ---
 - 455الجرناد  LA GRENADEشركة  ،من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
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الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2867عن من الوجوة مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  15 :ش حامد من ش حجاج
تمسٌم عمرو بن العاص -
 - 456علً سلٌمان للتجارة والمماوالت والتوكٌالت التجارٌة شركة  . ،التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم
 121لسنة  1982بشأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة  -تورٌد وتأجٌر مواد البناء الثمٌلة
عدا ( التأجٌر التموٌلً ) الصٌانه المتعلمة مواد البناء الثمٌلة  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2886عن  .التوكٌالت التجارٌة تلتزم
الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982بشأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة  -تورٌد
وتأجٌر مواد البناء الثمٌلة عدا ( التأجٌر التموٌلً ) الصٌانه المتعلمة مواد البناء الثمٌلة  .تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق  ،بجهة  41 :ش االسراء مدٌنة السدات  -اخر المومٌة العربٌة -
 - 457علً سلٌمان للتجارة والمماوالت والتوكٌالت التجارٌة شركة  ،المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق
راس المال والئحته التنفٌذٌة )  . .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .تورٌد الوجبات الغذائٌة سابمة
التجهٌز  .تورٌد وتركٌب مستلزمات االمن الصناعً ومستلزمات الولاٌة والسالمة المهنٌة للعاملٌن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم
الثابتة والكافترٌات  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى
المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181127برلم ، 2886
عن المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة )  . .الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب
وتنمٌة الموارد البشرٌة  .تورٌد الوجبات الغذائٌة سابمة التجهٌز  .تورٌد وتركٌب مستلزمات االمن الصناعً ومستلزمات الولاٌة
والسالمة المهنٌة للعاملٌن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى
تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى  ،بجهة  41 :ش
االسراء مدٌنة السدات  -اخر المومٌة العربٌة -
 - 458علً سلٌمان للتجارة والمماوالت والتوكٌالت التجارٌة شركة  ،مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 351
لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . - 2118تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بأنظمةالطالة الشمسٌة
والصٌانة المتنملة لها  .الامة وتشغٌل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكماوٌات الخطٌسرة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181127برلم  ، 2886عن مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس
الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم
 356لسنة  . - 2118تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بأنظمةالطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها  .الامة وتشغٌل وادارة
المخازن والمستودعات عدا مخازن الكماوٌات الخطٌسرة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ،بجهة  41 :ش االسراء مدٌنة السدات  -اخر المومٌة العربٌة -
 - 459شركة تترا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2928عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :منشأة عبدهللا بجوار مسجد الحاجعبد الحمٌد  -الفٌوم -
 - 461شركة تترا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت شركة  ،االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة
 1982فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته )  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2928عن االستٌراد
والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته )  -المماوالت العامة ٌ -جوز
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للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ،بجهة  :منشأة عبدهللا بجوار مسجد
الحاجعبد الحمٌد  -الفٌوم -
 - 461علً سلٌمان للتجارة والمماوالت والتوكٌالت التجارٌة شركة  ،شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2886عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  41 :ش االسراء مدٌنة السدات  -اخر المومٌة العربٌة -
 - 462الفرسان الشرف كمال ابراهٌم شركة  . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة -
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2821عن  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :عمارة الدكتور الزٌنً  -ش
دمحم عبد الحلٌم النجار  -حً مصطفى حسن  -بندر الفٌوم
ٌ - 463دا بٌد شركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال
تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج وتطوٌر
النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال
،رأس مالها ، 451110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد
البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات
المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق
المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال  ،بجهة  73 :ش مصدق -
 - 464اسبن للهندسة  . Aspen Engineeringشركة  . ،المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة  -تورٌد
مستلزمات البناء ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181115برلم
 ، 2593عن  .المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة  -تورٌد مستلزمات البناء ٌ -جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  53 :ش اللبٌنً  -فٌصل ---
 - 465نوجٌكا  nojekaشركة  . ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  - .تورٌد المواد الغذائٌة  .الامة وتنظٌم
الحفالت العامة والمعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
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مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة ،رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2624عن  .الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة
والكافترٌات  - .تورٌد المواد الغذائٌة  .الامة وتنظٌم الحفالت العامة والمعارض ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض
على حدة ) ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  ،بجهة  1 :ش مبرون مبارن متفرع من شارع كعابٌش  -الطوابك
 فٌصل ---- - 466نوجٌكا  nojekaشركة  ،احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1511110111لٌدت فى  21181116برلم  ، 2624عن احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  1 :ش مبرون مبارن متفرع
من شارع كعابٌش  -الطوابك  -فٌصل ----
 - 467اكادٌمٌة فرست ستب  Acadmy First Stepشركة  ،الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً
مجال تنمٌة مهارات االطفال وذو االحتٌاجات الخاصة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181117برلم  ، 2646عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال تنمٌة مهارات االطفال وذو
االحتٌاجات الخاصة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الحً االول  -مجاوره  - 5عماره  6 - 1162اكتوبر -
 - 468مطعم درب الزلك شركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 2511110111لٌدت فى  21181111برلم  ، 2673عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ٌ -جوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  22 :ش عبد المنعم سند  -احمد عرابً  -الهندسٌن -
 - 469سول فود الدارة المطاعم  Soul Foodشركة  . ،التوكٌالت التجارٌة  .الامة وتشغٌل وادارة وتملن المطاعم الثابته
والكافترٌات والكافٌهات  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل
معرض على حدة ) . .االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشممالفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزاري
رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ٌ -جوز للشركة أن تكون
لها مصلحة او تشترن باى وجه من ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2717عن  .التوكٌالت
التجارٌة  .الامة وتشغٌل وادارة وتملن المطاعم الثابته والكافترٌات والكافٌهات  .الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات
والحفالت العامة ( بشرط استصدار التراخٌص اللزمة لكل معرض على حدة ) . .االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت
والشممالفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد
بموافمة واجراءات التراخٌص بها ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  ،بجهة  :وحدة رلم  - 2الدور
االرضً  -مبنى  - B4لطعة  16 , 15محور كرٌزي ووتر  -الشٌخ زاٌد -
 - 471سول فود الدارة المطاعم  Soul Foodشركة  ،الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
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التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2717عن الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج
فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رلم  - 2الدور االرضً -
مبنى  - B4لطعة  16 , 15محور كرٌزي ووتر  -الشٌخ زاٌد -
 - 471بلوصن اٌجٌبت ال ال سً  BLUESUN EGYPT L.L.Cشركة  ،التجارة العامة ( البٌع والشراء ) فٌما هو مسموح به
لانونا ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها
او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها
وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 31110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2741عن التجارة العامة ( البٌع
والشراء ) فٌما هو مسموح به لانونا ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االول  -مبنً راٌه فٌو  -المرٌة الذكٌة  -الكٌلو
 24طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي -
 - 472النساج الٌجار السٌارات شركة  ،تاجٌر السٌارات عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 21110111لٌدت فى  21181115برلم  ، 2747عن تاجٌر السٌارات عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  11 :عمارات البرانً  -الباوٌطً  -الواحات البحرٌه -
 - 473اوسترٌفٌل لالنتاج الحٌوانً والداجنً  Ostriville For Animal and poultry productionشركة  ،المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 4611110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2713عن المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :لطعة
رلم  46أ  ,ب بالرٌف السوٌسري الكائن بالرٌف االوروبً بالكٌلو  58غرب طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي --
Banking and Finance information
 - 474تكنولوجٌا المعلومات المصرفٌة والمالٌة
 Technology BFSOFTشركة  ،باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -استٌراد اجهزة وملحمات
الحاسب االلً من طابعات وشاشات ومستلزماتها  -تصدٌر برامج الحاسب االلً ٌ-جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ،رأس مالها ، 21965910111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2699عن
باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال
ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -استٌراد اجهزة وملحمات الحاسب االلً من طابعات وشاشات ومستلزماتها -
تصدٌر برامج الحاسب االلً ٌ-جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
 ،بجهة  :عمار رلم  - 6ش جزٌرة العرب  -المهندسٌن -
 - 475اٌمرج للتسوٌك والدعاٌه واالعالن شركة  ،التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -الدعاٌه واالعالن  -تمدٌم االستشارات
التسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

103

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامه وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه  -اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2755عن التسوٌك االلكترونى عبر
االنترنت  -الدعاٌه واالعالن  -تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة
بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال
االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -الامه وتشغٌل مركز العداد
وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه  -اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  ،بجهة  :الدور االول  -مدخل 115 - 2
برج الصفا  -اللبٌنى  -المرٌوطٌه
 - 476اٌمرج للتسوٌك والدعاٌه واالعالن شركة  ،البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -اعمال انتاج البرامج والتطبٌمات
انشاءلواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصروه المختلفه من صوت
وصوره وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسب وبالوسائل االلكترونٌه  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
 انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -انشاء وادارهالمناطك التكنولوجٌه والحضانات ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2755عن البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  -اعمال انتاج البرامج والتطبٌمات انشاءلواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -
انتاج المحتوى االلكترونى بصروه المختلفه من صوت وصوره وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسب وبالوسائل االلكترونٌه -
اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -اعمال
التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -انشاء واداره المناطك التكنولوجٌه والحضانات  ،بجهة  :الدور االول  -مدخل 2
  115برج الصفا  -اللبٌنى  -المرٌوطٌه - 477اٌمرج للتسوٌك والدعاٌه واالعالن شركة  ،العلمٌه  -انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل
تكنولوجٌا المعلومات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181118برلم ، 2755
عن العلمٌه  -انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :الدور االول  -مدخل  115 - 2برج الصفا  -اللبٌنى  -المرٌوطٌه
 - 478ابراهٌم دمحم السٌد عبد اللطٌف وشرٌكٌه شركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة وااللمشة بانواعها مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 3111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2751عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة وااللمشة بانواعها
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 61 :هضبة االهرام  -الهرم -
 - 479بروسٌس النظمة التكنولوجٌا المتكاملة شركة  . ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة
صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف
والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات _ ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2841عن .
صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _
انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ ادخال البٌانات على الحاسبات  ،بجهة  16 :مٌدان هٌئة
التدرٌس -

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

104

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

 - 481بروسٌس النظمة التكنولوجٌا المتكاملة شركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات
بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز
نمل تكنولوجٌا المعلومات  -ان شاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة
وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2841عن
وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -ان شاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة
االعمال -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ،
بجهة  16 :مٌدان هٌئة التدرٌس -
 - 481بروسٌس النظمة التكنولوجٌا المتكاملة شركة  ،العلمً والثمافى والفنى ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 1111111.000لٌدت فى  21181125برلم  ، 2841عن العلمً والثمافى والفنى ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  16 :مٌدان هٌئة التدرٌس -
 - 482ترٌمب لالستثمار  Trimp For investmentشركة  ،انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -9
تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2754عن
انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها
 -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة
 _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _8
اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت  ،بجهة :
شارع البطل دمحم ابو شمره بجوار مستشفً الزهراء  -بندر اول  -الدور الثانً علوي  -باغوص  -مدٌنة الفٌوم -
 - 483ترٌمب لالستثمار  Trimp For investmentشركة  ،وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر
حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن
ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطوٌرها  _ 14حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -15االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي
من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى ،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى 21181118
برلم  ، 2754عن وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع
والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13انشاء
وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 14حاضنات االعمال
التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -15االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما
فى ذلن رلمنة المحتوى  ،بجهة  :شارع البطل دمحم ابو شمره بجوار مستشفً الزهراء  -بندر اول  -الدور الثانً علوي  -باغوص -
مدٌنة الفٌوم -
 - 484ترٌمب لالستثمار  Trimp For investmentشركة  ،العلمً والثمافى والفنى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة
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مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 2111110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2754عن العلمً والثمافى والفنى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع البطل دمحم ابو شمره بجوار مستشفً الزهراء  -بندر اول  -الدور الثانً علوي  -باغوص  -مدٌنة
الفٌوم -
 - 485تٌجان للتجارة والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر شركة  ،تجارة وتورٌد مواد ومستلزمات البناء
وكٌماوٌات البناء الحدٌثة والحدٌد واالسمنت  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 121
لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة
اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام
الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ،رأس مالها ، 411111110111لٌدت فى
 21181125برلم  ، 2842عن تجارة وتورٌد مواد ومستلزمات البناء وكٌماوٌات البناء الحدٌثة والحدٌد واالسمنت  -االستٌراد
والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى  ،بجهة  297 :أ ش الثروة المعدنٌة  -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -الهرم -
 - 486تٌجان للتجارة والتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر شركة  ،وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 41111111.000لٌدت فى
 21181125برلم  ، 2842عن وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  297 :أ ش الثروة المعدنٌة  -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -الهرم -
 - 487مصر االمل للصناعات البالستٌكٌة والمواد الالصمة  Misr El Amal For Plastic .industries Coشركة  . ،الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المواسٌر البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .وحمن المواد البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .ونفخ
العبوات البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .وتعبئة وتغلٌف العبوات البالستٌكٌه بكافة اشكالها وانواعها  .الخراطٌم البالستٌكٌة
بكافة اشكالها وانواعها  .المواد الالصمة بكافة اشكالها وانواعها  .اجوله منسوجه بالستٌكٌا  .وتشكٌل كافة انواع المعادن  .فالتر
المٌاه لالستعمال المنزلً  .وتعبئة المواد الكٌماوٌة والمعدنٌة والهندسٌة ،رأس مالها ، 6111110111لٌدت فى 21181126
برلم  ، 2872عن  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع المواسٌر البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .وحمن المواد البالستٌكٌة بكافة
اشكالها وانواعها  .ونفخ العبوات البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .وتعبئة وتغلٌف العبوات البالستٌكٌه بكافة اشكالها وانواعها .
الخراطٌم البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها  .المواد الالصمة بكافة اشكالها وانواعها  .اجوله منسوجه بالستٌكٌا  .وتشكٌل كافة
انواع المعادن  .فالتر المٌاه لالستعمال المنزلً  .وتعبئة المواد الكٌماوٌة والمعدنٌة والهندسٌة  ،بجهة  11 :شارع عبد الونٌس  -من
شارع المطبعه  -فٌصل  -الهرم ---
 - 488مٌدٌا توبٌا  Mediatopiaشركة  ،واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2715عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة 32 :ش ابو المحاسن الشاذلً  -المهندسٌن -
 - 489مٌدٌا توبٌا  Mediatopiaشركة  . ،الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة عمد الدورات
التدرٌبٌة  .االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة
االعمال الفنٌه من (تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان )  -اعداد وتجهٌز استدٌوهات
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التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً )  -تاجٌر كافة المعدات
للتصوٌر واالضاءه وبٌعها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2715عن  .الامة وتشغٌل مركز العداد
وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة عمد الدورات التدرٌبٌة  .االنتاج الفنً والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو
والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر  -صوت  -مٌكساج  -دوبالج  -مونتاج -
تحمٌض نٌجاتٌف -تصحٌح الوان )  -اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ( كل ماسبك
فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً )  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  ،بجهة 32 :ش ابو المحاسن الشاذلً -
المهندسٌن -
 - 491مٌدٌا توبٌا  Mediatopiaشركة  ،فٌما عدا التاجٌر التموٌلً تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  .تصمٌم
وانشاء الموالع االلكترونٌة بعد الحصول على التراخٌص اللزمة  .انشاء الفجامعات ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2715عن فٌما عدا التاجٌر التموٌلً تنظٌم
المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  .تصمٌم وانشاء الموالع االلكترونٌة بعد الحصول على التراخٌص اللزمة  .انشاء الفجامعات - .
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  ،بجهة 32 :ش ابو المحاسن الشاذلً  -المهندسٌن -
 - 491تكوٌن لالنشاءات شركة  . ،المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -مماوالت التشطٌبات  -االستثمار العماري -
التسوٌك العماري  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت
التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم
اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2721عن  .المماوالت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  -مماوالت التشطٌبات  -االستثمار العماري  -التسوٌك العماري  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح
به لانونا التورٌدات العمومٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
والمانون رلم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى
مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة  ،بجهة  :الدور االول  -وحدة رلم
 - 9عمارة رلم  - B2الحً الثانً عشر  -المجاورة الثانٌة  -مول المعز بالزا  -الشٌخ زاٌد -
 - 492تكوٌن لالنشاءات شركة  ،وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة
وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181113برلم  ، 2721عن وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها
بجمٌع المرافك والخدمات ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الدور االول  -وحدة رلم  - 9عمارة رلم  - B2الحً
الثانً عشر  -المجاورة الثانٌة  -مول المعز بالزا  -الشٌخ زاٌد -
 - 493صالح الدمشمً لتجارة الحلوٌات شركة . ،التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص الحلوٌات -
التصدٌر ٌ - -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 14111110111لٌدت فى  21181113برلم  ، 2711عن
.التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص الحلوٌات  -التصدٌر ٌ - -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى
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مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عمارة  665المجاورة الثانٌة  -الحً الثانً  -الدور االرضً -
 - 494دار الندي لالستثمار الثمافً شركة  ،نشروتوزٌع الكتب  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان تنظٌم اعمال الوكالة
التجارٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181114برلم  ، 2732عن نشروتوزٌع الكتب  -التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم
 121لسنة  1982فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  ،بجهة  56 :ش ابو بكر الصدٌك  -وراق العرب  -الوراق
 - 495دار الندي لالستثمار الثمافً شركة  ،المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 151110111لٌدت فى  21181114برلم
 ، 2732عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  56 :ش ابو بكر الصدٌك  -وراق العرب  -الوراق -
 - 496نافٌجٌت اوبتو الكترونٌن للتصنٌع  NAVIGATE OPTO-ELECTRONICشركة  ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع
االدوات الكهربائٌة ومستلزمات االناره بما فٌها لمبات لٌد والواح الطالة الشمسٌة والكشافات الكهربائٌة واالسبوتات وشرائط االنارة
بكافة اشكالها واحجامها وانواعها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى
تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات
السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181118برلم
 ، 2763عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة ومستلزمات االناره بما فٌها لمبات لٌد والواح الطالة الشمسٌة
والكشافات الكهربائٌة واالسبوتات وشرائط االنارة بكافة اشكالها واحجامها وانواعها ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  ،بجهة  :كمبوند
هرم سٌتً  - A4 -شرٌحة  - 8شمة  F4 - 6اكتوبر -
 - 497الشركة المصرٌة السعودٌة للمشارٌع الزراعٌة المتمدمة والتجاره  SEAPCOشركة  ،الامة المزارع السمكٌة -
التورٌدات العمومٌة  -تجاررة الجملة والتجزئة لالسمان  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -المماوالت العامة -
التصدٌر  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة
وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى
االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ، 351رأس مالها 1111110111
،لٌدت فى  21181119برلم  ، 2783عن الامة المزارع السمكٌة  -التورٌدات العمومٌة  -تجاررة الجملة والتجزئة لالسمان  -الامة
وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -المماوالت العامة  -التصدٌر  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى
تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض
االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها
لرار رئٌس الوزراء رلم  ، 351بجهة  39 :ش حدائك االهرام  -شمة  - 7الدور - 4
 - 498الشركة المصرٌة السعودٌة للمشارٌع الزراعٌة المتمدمة والتجاره  SEAPCOشركة  ،لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس
الجمهورٌة رلم  356لسنة  - 2118االستثمار والتسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2783عن لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة - 2118
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االستثمار والتسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول
اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  39 :ش حدائك االهرام  -شمة  - 7الدور - 4
 - 499زٌتا بٌو لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة  Zeta Bio Pharma Ceuticals & Food Supplementشركة  ،لها مصلحة
أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً
مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .
،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181129برلم  ، 2921عن لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج  .كما ٌجوز لها أن تندمج فً
الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ، .بجهة  :شمه بالعمار رلم  - 2عمارة
المحمودٌة  -شارع ترعه الزمر  -العمرانٌه -
 - 511بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد
البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة
وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -انشاء وتشغٌل وادارة الموالع والتطبٌمات الخاصة بالتجارة
االلكترونٌة ( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة من الجهات المختصً )  -الامة وتشغٌل ،رأس مالها 111110111
،لٌدت فى  21181127برلم  ، 2882عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -
انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة -
انشاء وتشغٌل وادارة الموالع والتطبٌمات الخاصة بالتجارة االلكترونٌة ( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة من الجهات
المختصً )  -الامة وتشغٌل  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش سورٌا  -المهندسٌن -
 - 511بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد
البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة
وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -انشاء وتشغٌل وادارة الموالع والتطبٌمات الخاصة بالتجارة
االلكترونٌة ( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة من الجهات المختصً )  -الامة وتشغٌل ،رأس مالها 111110111
،لٌدت فى  21181127برلم  ، 2882عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها -
انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة -
انشاء وتشغٌل وادارة الموالع والتطبٌمات الخاصة بالتجارة االلكترونٌة ( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة من الجهات
المختصً )  -الامة وتشغٌل  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش سورٌا  -المهندسٌن -
 - 512بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،وصٌانة شبكات نمل الصوت
والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة
وفما للموانٌن المعمول بها  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -تمدٌم خدمات الدفع والتحصٌل االلكترونً -
التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181127برلم  ، 2882عن وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة
وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد
الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطوٌرها  -تمدٌم خدمات الدفع والتحصٌل االلكترونً  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -التجارة االلكترونٌة عبر
االنترنت ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش سورٌا  -المهندسٌن -
 - 513بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،وصٌانة شبكات نمل الصوت
والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة
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وفما للموانٌن المعمول بها  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -تمدٌم خدمات الدفع والتحصٌل االلكترونً -
التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت ٌ -جوز للشركة ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى
 21181127برلم  ، 2882عن وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة
وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد
الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطوٌرها  -تمدٌم خدمات الدفع والتحصٌل االلكترونً  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -التجارة االلكترونٌة عبر
االنترنت ٌ -جوز للشركة  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش سورٌا  -المهندسٌن -
 - 514بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2882عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش
سورٌا  -المهندسٌن -
 - 515بنثٌو للحلول التكنولوجٌه المتكامله  PENTHU INTEGRATED SOLUTIONSشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2882عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور الثانً  -مبنً رلم  63ش
سورٌا  -المهندسٌن -
 Cinnamon Steakشركة  ،الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -الامة
 - 516سٌنامون ستٌن
وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات  -التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى
 21181115برلم  ، 2745عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات -
التورٌدات العمومٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمار  51المحور المركزي  -امام جامعة  6اكتوبر -
 - 517الشركة الذكٌة جو تن  GO TECHشركة  ،تصمٌم وتطوٌر الموالع االلكترونٌة ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة
من الجهات المختصة )  -الامة وتشغٌل كول سنتر  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات -
تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

110

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

لانون سوق راس المال والئحتة ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2752عن تصمٌم وتطوٌر الموالع
االلكترونٌة ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة )  -الامة وتشغٌل كول سنتر  -التجارة االلكترونٌة عبر
االنترنت  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات
المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة  ،بجهة  1 :ش عبد العزٌز الشافعً -
المرٌوطٌة  -فٌصل -
 - 518الشركة الذكٌة جو تن  GO TECHشركة  ،التنفٌذٌة )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات
العمومٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتاهٌل وتنمٌة الموارد البشرٌة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2752عن التنفٌذٌة )  -التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتاهٌل وتنمٌة الموارد البشرٌة -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ،بجهة  1 :ش عبد العزٌز الشافعً  -المرٌوطٌة  -فٌصل
 - 519الشركة الذكٌة جو تن  GO TECHشركة  ،والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 211110111لٌدت فى  21181118برلم  ، 2752عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  1 :ش عبد العزٌز الشافعً  -المرٌوطٌة  -فٌصل -
Residence Dream Land For Investment
 - 511رٌزٌدٌنس درٌم الند لالستثمار
شركة  ،المماوالت العامة  -االستثمار والتسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى
 21181118برلم  ، 2753عن المماوالت العامة  -االستثمار والتسوٌك العماري ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
 63ش سورٌا  -المهندسٌن -
 - 511رٌدٌوس الهندسٌه  Redius Engineeringشركة  ،المماوالت العامة والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌه  -التورٌدات العمومٌة
 اعداد التصمٌمات الهندسٌه  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةزٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة
المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -
ٌجوز للشركة ان تكون ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2779عن المماوالت العامة والمماوالت
الكهرومٌكانٌكٌه  -التورٌدات العمومٌة  -اعداد التصمٌمات الهندسٌه  -تمدٌم االستشارات ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة
واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  -التجارة
العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ٌ -جوز للشركة ان تكون  ،بجهة  12 :أ شارع  3البوابه االولً  -حدائك االهرام  -الدور
االول  -شمه - 6
 - 512رٌدٌوس الهندسٌه  Redius Engineeringشركة  ،لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى 21181119
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برلم  ، 2779عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  12 :أ شارع  3البوابه االولً  -حدائك االهرام  -الدور االول  -شمه - 6
 - 513ستاالٌت سلٌوشنز تلٌكوم شركة  ،فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2848عن فى
مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  43 :ش مٌدان لبنان  -المهندسٌن  -شمه  52الدور الخامس بعد االرضً -
 - 514ستاالٌت سلٌوشنز تلٌكوم شركة  . ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم
وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل
والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد
البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة
وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2848عن  .صناعة
تكنول وجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد
وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف
انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها
 -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات  ،بجهة  43 :ش
مٌدان لبنان  -المهندسٌن  -شمه  52الدور الخامس بعد االرضً -
ٌ - 515دا بٌد شركة  ،االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 451110111لٌدت فى  21181119برلم  ، 2781عن االوراق المالٌة المنصوص علٌها
فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ) ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  73 :ش مصدق -
 - 516برٌمٌر هٌلث كٌر  premier Health Careشركة  . ،الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة والمتكاملة او العامة وما
تضمه من انشطة داخلٌه عالجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم  %11سنوٌا بالمجان من عدد االسر التً ٌتم شغلها  .الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن
باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2847عن .
الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة والمتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلٌه عالجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم %11
سنوٌا بالمجان من عدد االسر التً ٌتم شغلها  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل
والمكمالت الغذائٌة ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  ،بجهة :
مكتب  - 6سنتر االسراء بالزا امام الحً الثالث -
 - 517برٌمٌر هٌلث كٌر  premier Health Careشركة  ،او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2847عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
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المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مكتب  - 6سنتر االسراء بالزا امام الحً الثالث -
 - 518أي شاد للدعاٌة و االعالن  I SHADEشركة  ،الدعاٌة و االعالن
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض
التورٌدات العمومٌة
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و علً االخص الكمبٌوتر و مستلزماته.
التجارة ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2881عن الدعاٌة و االعالن
االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة
تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  121لسنه  1982والمانون رلم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردٌن
وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  ،وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض
التورٌدات العمومٌة
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا و علً االخص الكمبٌوتر و مستلزماته.
التجارة  ،بجهة  :العمار رلم  84شارع شهاب المهندسٌن -
 - 519أي شاد للدعاٌة و االعالن  I SHADEشركة  ،االلكترونٌة عبر االنترنت
تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته
التنفٌذٌة)
التسوٌك العماري
إلامة و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفالت العامةبشرط استصدار ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى
 21181127برلم  ، 2881عن االلكترونٌة عبر االنترنت
تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت(فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات
والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق رأس المال والئحته
التنفٌذٌة)
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التسوٌك العماري
إلامة و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفالت العامةبشرط استصدار  ،بجهة  :العمار رلم  84شارع شهاب المهندسٌن
 - 521أي شاد للدعاٌة و االعالن  I SHADEشركة  ،التراخٌص الالزمة لكل معرض على
حده
تصمٌم الدٌكورات و االشراف علً تنفٌذها و مماوالت التشطٌب
تصمٌم و تطوٌر برامج الموالع االلكترونٌةدون تأسٌس موالع الكترونٌة أو إدارتها.
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها
او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة
مع ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2881عن التراخٌص الالزمة لكل معرض على
حده
تصمٌم الدٌكورات و االشراف علً تنفٌذها و مماوالت التشطٌب
تصمٌم و تطوٌر برامج الموالع االلكترونٌةدون تأسٌس موالع الكترونٌة أو إدارتها.
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها
او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها و ذلن طبما ً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة
مع  ،بجهة  :العمار رلم  84شارع شهاب المهندسٌن -
 - 521أي شاد للدعاٌة و االعالن  I SHADEشركة  ،مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2881عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :العمار رلم  84شارع شهاب المهندسٌن -
 - 522اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  . ،الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة  .الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع المنتجات الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  .االامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً  .الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع البتروكٌماوٌات  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع غٌارها  .اعداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات
وتصنٌعها والتروٌج لها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات وخطوط االنتاج  .انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدٌم
جاهزة للمشروعات  .الامة وتشغٌل ،رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن  .الامة وتشغٌل مصنع
لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  .االامة وتشغٌل
مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البتروكٌماوٌات  .الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت
ولطع غٌارها  .اعداد النماذج والموالب لالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات وخطوط
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االنتاج  .انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدٌم جاهزة للمشروعات  .الامة وتشغٌل  ،بجهة  :لطعة  6بلون 15 / 4
بالمجاورة الثانٌة عشر غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
 - 523اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  ،مصنع لتصنٌع االعالف بكافة انواعها  .الامة المزارع السمكٌة  .تربٌة جمٌع
انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  .استصالح وتجهٌز
االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون
االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر
فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ،رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن مصنع لتصنٌع
االعالف بكافة انواعها  .الامة المزارع السمكٌة  .تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ
او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,واستزراع
االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم
طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس  ،بجهة  :لطعة  6بلون / 4
 15بالمجاورة الثانٌة عشر غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
 - 524اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  ،الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة
 2118تجارة الجملة والتجزئة فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  .انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا
الدولٌة ) انشاء الجامعات االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم
فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  351لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة
رلم  356لسنة ، . 2118رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن الوزراء رلم  351لسنة 2117
ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  2118تجارة الجملة والتجزئة فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة
 .انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ( فٌما عدا الدولٌة ) انشاء الجامعات االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة
والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 351
لسنة  2117وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  ، . 2118بجهة  :لطعة  6بلون  15 / 4بالمجاورة الثانٌة عشر
غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
 - 525اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  ،مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي الدخل .
الامة او ادارة محطات استمبال الغاز الطبٌعً او اعداده للتوزٌع او مد شبكات الغاز من مولع االنتاج الى مولع االستخدام من مدن
ولرى ومناطك تنمٌة بواسطة النالالت المتخصصة او االنابٌب وال ٌشمل ذلن نمل البترول صناعة تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات
والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل ،رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن مشروعات
االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي الدخل  .الامة او ادارة محطات استمبال الغاز الطبٌعً او اعداده
للتوزٌع او مد شبكات الغاز من مولع االنتاج الى مولع االستخدام من مدن ولرى ومناطك تنمٌة بواسطة النالالت المتخصصة او
االنابٌب وال ٌشمل ذلن نمل البترول صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر
االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل  ،بجهة  :لطعة 6
بلون  15 / 4بالمجاورة الثانٌة عشر غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
 - 526اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  ،والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج
وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  .مشروعات البحث
والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة  ( .مع
مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة ٌ - ) 2113جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغٌرها التى ،رأس مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن والتصمٌم للبرمجٌات
ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات
االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  .مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة  ( .مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  64لسنة - ) 2113
ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى  ،بجهة  :لطعة  6بلون 15 / 4
بالمجاورة الثانٌة عشر غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
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 - 527اوتا الدولٌه للتصنٌع والتجاره شركة  ،تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او
فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس
مالها ، 41110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2855عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها
فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته
التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ، .بجهة  :لطعة  6بلون  15 / 4بالمجاورة الثانٌة عشر غرب سومٌد  6 -اكتوبر -
 - 528ستاالٌت سلٌوشنز تلٌكوم شركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
 _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ
وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة
الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات
المٌمة المضافة بعد الحصول على ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2848عن وبالوسائل
االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت
وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم
الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على  ،بجهة  43 :ش
مٌدان لبنان  -المهندسٌن  -شمه  52الدور الخامس بعد االرضً -
 - 529ستاالٌت سلٌوشنز تلٌكوم شركة  ،ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة
وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة
وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة -15 ) 2113
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2848عن ترخٌص
من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة
والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات
البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة
( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  ،بجهة :
 43ش مٌدان لبنان  -المهندسٌن  -شمه  52الدور الخامس بعد االرضً -
 - 531ستاالٌت سلٌوشنز تلٌكوم شركة  ،ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال -18
االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً
والثمافى والفنى ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2848عن
ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي
من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ٌ - .جوز للشركة أن تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها  ،بجهة  43 :ش مٌدان لبنان  -المهندسٌن  -شمه  52الدور الخامس بعد االرضً -
 - 531هافن كومبانً  HEAVEN COMPANYشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
، .رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181128برلم  ، 2919عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مكتب (  ) 1مبنى  - 17 / 16بفرلً هٌلز  -الشٌخ زاٌد -
 - 532الفرنسٌة للتطوٌر واالدارة والتسوٌك السٌاحً شركة  ،او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج
كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
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الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 5111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2885عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شمة رلم 14
 الدور الثالث  -عمار رلم  18عدنان المدنً - - 533الفرنسٌة للتطوٌر واالدارة والتسوٌك السٌاحً شركة  . ،الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة
الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او
استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن
ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع -
االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2885عن  .الامة وتشغٌل
الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او
ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت
والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً
المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع  -االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق  ،بجهة  :شمة رلم  - 14الدور الثالث  -عمار
رلم  18عدنان المدنً -
 - 534الفرنسٌة للتطوٌر واالدارة والتسوٌك السٌاحً شركة  ،والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة ( مع مراعاه
المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ) مع مراعاه
المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها  .الدعاٌة
واالعالن  .التسوٌك العماري  .االساثمار العماري ٌ -جوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ،رأس مالها ، 5111110111لٌدت فى  21181127برلم  ، 2885عن
والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة ( مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة
ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها ) مع مراعاه المرار الوزاري رلم  311لسنة  2112بشان شركات االدارة الفندلٌة
ووفما لما ورد بموافمة واجراءات التراخٌص بها  .الدعاٌة واالعالن  .التسوٌك العماري  .االساثمار العماري ٌ -جوز للشركة
أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  ،بجهة  :شمة رلم 14
 الدور الثالث  -عمار رلم  18عدنان المدنً - - 535انفورمنت للترجمة شركة  ،المٌام باعمال الترجمة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة
مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 51110111
،لٌدت فى  21181127برلم  ، 2888عن المٌام باعمال الترجمة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :ش الشٌخ
رجب من ش الملن فٌصل  -الهرم -
 - 536تن الند  Tech Landشركة ،
 -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على ،رأس مالها
، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2844عن  -1صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة
صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات
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وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على  ،بجهة  :الدور االرضً  -عمارة رلم  - 1535المجاورة الثامنة  -الحً االول -
لسم اول اكتوبر -
 - 537تن الند  Tech Landشركة  ،الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -9
تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة
الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -12الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات
المٌمة المضافة بعد ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2844عن الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _6
اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال
التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت
 -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة -12
الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد  ،بجهة  :الدور االرضً  -عمارة رلم - 1535
المجاورة الثامنة  -الحً االول  -لسم اول اكتوبر -
 - 538تن الند  Tech Landشركة  ،الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول -13
الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من
الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم
علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة
 -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2844عن الحصول
على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -13الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون
 -14مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات
التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -15 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب ،
بجهة  :الدور االرضً  -عمارة رلم  - 1535المجاورة الثامنة  -الحً االول  -لسم اول اكتوبر -
 - 539تن الند  Tech Landشركة  ،العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال
 -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً
والثمافى والفنى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة
باعمالها او التى لد تعاونها ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2844عن العداد الباحثٌن ومراكز نمل
تكنولوجٌا المعلومات  -16انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها
 _ 17حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -18االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة
وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ،بجهة  :الدور االرضً  -عمارة رلم
 - 1535المجاورة الثامنة  -الحً االول  -لسم اول اكتوبر -
 - 541تن الند  Tech Landشركة  ،على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة
او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181125برلم  ، 2844عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز
لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االرضً -
عمارة رلم  - 1535المجاورة الثامنة  -الحً االول  -لسم اول اكتوبر -
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 - 541اربٌان سوفت وٌر  ARABIN SOFTWAREشركة  - ،اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات
والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات
وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2854عن -
اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج
والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة
المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم
الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  ،بجهة :
 31ش جامعة الدول العربٌة  -المهندسٌن -
 - 542اربٌان سوفت وٌر  ARABIN SOFTWAREشركة  ،نمل وتداول البٌانات  -تصمٌم وادارة البرامج والموالع االلكترونٌة
( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة )  -الصٌانه المتنمله الجهزة الحاسب االلً  -تمدٌم االستشارات فً مجال التمنٌة والبرمجة
( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات
المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس
المال والئحتة التنفٌذٌة ) ،رأس مالها ، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2854عن نمل وتداول البٌانات  -تصمٌم
وادارة البرامج والموالع االلكترونٌة ( بشرط الحصول علً التراخٌص الالزمة )  -الصٌانه المتنمله الجهزة الحاسب االلً  -تمدٌم
االستشارات فً مجال التمنٌة والبرمجة ( فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة
راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص
علٌها فى المادة  27من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة )  ،بجهة  31 :ش جامعة الدول العربٌة  -المهندسٌن -
 - 543اربٌان سوفت وٌر  ARABIN SOFTWAREشركة ٌ - ،جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما
ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2854عن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  31 :ش جامعة الدول العربٌة -
المهندسٌن -
 - 544نافٌجٌت اوبتو الكترونٌن للتصنٌع  NAVIGATE OPTO-ELECTRONICشركة  ،التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 11111110111
،لٌدت فى  21181118برلم  ، 2763عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :كمبوند هرم سٌتً  - A4 -شرٌحة  - 8شمة  F4 - 6اكتوبر -
 - 545محمود مكً للمماوالت و االستثمار العماري شركة  ،االستثمار العماري  -المماوالت العامة ٌ -جوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك
غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون
والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 511110111لٌدت فى  21181122برلم  ، 2835عن االستثمار العماري  -المماوالت العامة -
ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى
لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن
طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الشارع العام بجوار كنٌسة ابشواي  -ابشواي -
 - 546نموة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات شركة  -1 ،صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة
وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف
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والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء
لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2862عن -1
صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة
التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -2اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها  _3اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها
والتدرٌب علٌها  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -5ادخال البٌانات على الحاسبات ،
بجهة  :شمة  6الدور الثالث وشمه  7الدور الرابع  -عمار  11ب  -مٌدان الحجاز  -المهندسٌن -
 - 547نموة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات شركة  ،وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات
بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول
البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر
حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  - 12مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل
التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم ، 2862
عن وبالوسائل االلكترونٌة  _6اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _7انتاج وتطوٌر النظم المدمجة
وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  _8اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -9تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات
 -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع
والنماذج والرسوم الصناعٌة  - 12مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار  ،بجهة  :شمة  6الدور الثالث وشمه  7الدور الرابع  -عمار  11ب  -مٌدان الحجاز  -المهندسٌن -
 - 548نموة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات شركة  ،عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع
واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -13 ) 2113انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -14
انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 15حاضنات االعمال
التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -16االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما
فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2862عن عن بعد
ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ( مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  64لسنة  -13 ) 2113انشاء وادارة مراكز
التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -14انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _ 15حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -16االنشطة المتعلمة
بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى  ،بجهة
 :شمة  6الدور الثالث وشمه  7الدور الرابع  -عمار  11ب  -مٌدان الحجاز  -المهندسٌن -
 - 549نموة لالتصاالت وتمنٌة المعلومات شركة ٌ - ،جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع
الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها
ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1111110111لٌدت فى  21181126برلم  ، 2862عن ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى
الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شمة 6
الدور الثالث وشمه  7الدور الرابع  -عمار  11ب  -مٌدان الحجاز  -المهندسٌن -
 - 551سفنكس انترناشونال لتخزٌن وتعبئة المواد الغذائٌة والغالل شركة  ،التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت
فى  21181126برلم  ، 2871عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مزغونة بجوار مدرسة عمر بن الخطاب  -البدرشٌن -
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 - 551سفنكس انترناشونال لتخزٌن وتعبئة المواد الغذائٌة والغالل شركة  ،الامة وتشغٌل صوامع حفظ وتخزٌن وغربلة الغالل
 الامة وتشغٌل محطات تشغٌل وتداول الحاوٌات  -الامة وتشغٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌةوالمواد الغذائٌة وٌشمل ذلن تملن واستئجار الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة
وتبرٌدها او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات ةصوامع حفظ وتخزٌن الغالل وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها خدمات الشحن
والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اي منها  -الامة وتشغٌل مصنع اتعٌئة وتغلٌف ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى 21181126
برلم  ، 2871عن الامة وتشغٌل صوامع حفظ وتخزٌن وغربلة الغالل  -الامة وتشغٌل محطات تشغٌل وتداول الحاوٌات  -الامة
وتشغٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وٌشمل ذلن تملن واستئجار الثالجات
الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات ةصوامع حفظ
وتخزٌن الغالل وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اي منها  -الامة وتشغٌل مصنع
اتعٌئة وتغلٌف  ،بجهة  :مزغونة بجوار مدرسة عمر بن الخطاب  -البدرشٌن -
 - 552سفنكس انترناشونال لتخزٌن وتعبئة المواد الغذائٌة والغالل شركة  ،المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة  -الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكرونه والبسكوٌت والعصائر  -االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة 1982
فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته ٌ -جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها
التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى
الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ،رأس مالها ، 11111110111لٌدت فى
 21181126برلم  ، 2871عن المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكرونه والبسكوٌت
والعصائر  -االستٌراد والتصدٌر ( تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  121لسنة  1982فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته ٌ -جوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد
تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما
الحكام المانون والئحتة  ،بجهة  :مزغونة بجوار مدرسة عمر بن الخطاب  -البدرشٌن -
ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1النور ستار لالستثمار العماري لصاحبها (شرٌف ممدوح خلف اسماعٌل) تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  555وفً تارٌخ ،
 21181114تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  7111110111،جنٌه
 - 2النور ستار لالستثمار العماري وتجارة الجملة والتجزئه للحدٌد واالسمنت تاجر فرد  ،،سبك لٌده برلم  555وفً تارٌخ ،
 21181114تم تعدٌل رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  7111110111،جنٌه
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ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

ٌ - 1امال الشام لصاحبها ( صمر عبد الكرٌم الشعبانً )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2567وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر 46 ، :سنتر العربً  -الحً االول المجاورة الثانٌة  6 -اكتوبر -
 - 2الرواد للكٌماوٌات لصاحبها حازم طلعت على امبابى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2565وفً تارٌخ  21181111تم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :المصنع الكائن بالمطعه رلم  541مخازن الشباب  - 311السادس من اكتوبر -
 - 3النور ستار لالستثمار العماري لصاحبها (شرٌف ممدوح خلف اسماعٌل)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :عماره  - 115شمة  - 5حً الشباب  6 -اكتوبر -

 555وفً تارٌخ

 - 4النور ستار لالستثمار العماري وتجارة الجملة والتجزئه للحدٌد واالسمنت  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :عماره  - 115شمة  - 5حً الشباب  6 -اكتوبر -

 555وفً تارٌخ

 - 5المدٌح لصاحبها ( سمٌر السٌد لطفً ابراهٌم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الحً الثانً  -مجاورة  - 7فٌال  6 - 2111اكتوبر -

 2583وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل

 - 6السعٌد للزٌوت النباتٌة والمنظفات  Elsaeed For Vegetables Oils Products And Laundry Detergentلصاحبها (
عاطف عبد الوهاب سعٌد ابو لتله)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2571وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف
الـتأشٌر ، :المطعه رلم  - 31مرحله ثالثه ممٌزه  -كوم اوشٌم  -طامٌه -
 - 7اي نور لتمنٌة المعلومات والبرمجٌات  I NOOR .COلصاحبها ( عبد الرحمن بن صالح بن علً االنصاري )  ،تاجر فرد ،
سبك لٌده برلم  2619وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 43 ، :ش استودٌو مصر  -المرٌوطٌة -
الهرم  -الجٌزه
 - 8فرٌمز فورمٌدٌا  Frames For Mediaلصاحبها ( براء حمدي احمد الصفائً )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2619وفً
تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :عمار رلم  - 26ش سورٌا  -شمة  - 511الدور  - 5المهندسٌن -
 - 9سفنكس لتشكٌل المعادن لصاحبها ( عالء الدٌن عمر ابو زٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مزغونة بجوار الوحدة الصحٌة  -البدرشٌن -

 2623وفً تارٌخ

 - 11الهدي لالستثمار العماري والتجارة لصاحبها ( هوٌدا عشماوي مصطفً احمد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 2 ، :ش صبري عطا  -مٌدان الساعة  -طالبٌة  -فٌصل -

 2655وفً

 - 11سمارت فون وان  smart phoneلصاحبها (بهاء الدٌن عبدو جٌوش)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2663وفً تارٌخ
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الحى االول  -المجاورة  - 2عمارة  - 211محل رلم 6 - 3اكتوبر
 - 12سوٌتس لوتس للتجارة  Sweets Lotsلصاحبها ( صالح مصطفً عبد الرحمن حسن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2671وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 11 ، :ش كمال الطوٌل من ش العشرٌن  -فٌصل -
 - 13محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 ,وصف الـتأشٌر 71 ، :ش الثالثٌن  -المرٌوطٌة  -الهرم -

 2685وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان

 - 14الخطٌب لتجارة مستحضرات التجمٌل والمٌكٌاج لصاحبها ( دمحم عالء زهٌر الفٌومً الخطٌب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2694وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 476 ، :المجاورة الثانٌة  -الحً الثانً --
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 - 15اطلنتس بٌرامٌدز ان لصاحبها ( هند دمحم فضل عبد البالً خطاب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 14 ، :ش ابو الهول السٌاحً  -نزلة السمان  -الهرم

 2713وفً تارٌخ

 - 16فود لٌنن لالستثمار والتجارة لصاحبها احمد دمحم محروس ٌوسف عبد العال سلٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وفً تارٌخ  21181113تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مركز اكتوبر التجارى  -بجوار سٌتى سكٌب  6 -اكتوبر
 - 17مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
الرزاق فراج  -من فرٌد السباعً  -الهرم -

2697

 2741وفً تارٌخ  21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :ش عبد

 - 18مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
 21181115تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :ش عبد الرزاق فراج  -من فرٌد السباعً  -الهرم -
 - 19فاست بلد  FAST BLDلصاحبها ( نهاد حلمً راشد حلمً )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2511وفً تارٌخ 21181118
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنون لٌصبح  :رلم  113 , 112مجمع مبارن للصناعات الصغٌرة  -المنطمة
الصناعٌة الثالثة -
 - 21جولدن بٌرامٌدز للتصنٌع لصاحبها ( دمحم حسٌن جاد حافظ )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2749وفً تارٌخ 21181118
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :برج حسٌن جاد  -ارض المحلج ش  3تماطع ش  - 4بندر ٌنً سوٌف -
 - 21سٌجما للخدمات الصناعٌة لصاحبها ( دمحم لكري عبد المعبود المغازي )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181118تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 5 ، :ش مندور  -شمة - 2
ٌ - 22وسف محمود لصاحبها ( ٌوسف محمود ابراهٌم زٌان )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر23 ، :ش اوالد عبد ربه  -الهرم -
 - 23احمد جمال لصاحبها ( احمد جمال عبد الحمٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 56 ، :ش ابو راضً من ش مصر والسودان -

 2766وفً تارٌخ

 2811وفً تارٌخ  21181122تم

 2811وفً تارٌخ  21181122تم

 - 24نكست دٌجٌتال الب  NEXT DIGITAL LABلصالبها ( عبد هللا ناصر حماد سٌدٌن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 14 ، :ش االطباء  -الدور االرضً  -شمة - 2
 - 25سفنكس لتشكٌل المعادن لصاحبها ( عالء الدٌن عمر ابو زٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مزغونة  -بجوار صوامع مزغونة  -البدرشٌن -

2819

 2623وفً تارٌخ

 - 26المتحده لالستثمار العماري لصاحبها ( دمحم عبد هللا نادي حسن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2874وفً تارٌخ
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مٌت المائد بجوار مدرسة  -مٌت المائد االعدادٌه  -الدور االول  -شمة - 2
العٌاط -
 - 27راشد ناجح لصاحبها ( راشد ناجح حفٌظ ابو العال عبد العال )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 115 ، :ش الخطٌب  -المساحه -

 2873وفً تارٌخ

 - 28مستمبل وطن لالستثمار العماري لصاحبها ( حسام عوٌس دمحم عبد الوهاب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2875وفً
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مٌت المائد بجواراستودٌو كرٌم للتصوٌر  -الدور الثانً شمة  - 5العٌاط
 - 29الصفوة لتصنٌع البالستٌن واعادة تدوٌر الممامة لصاحبها ( بران عبد المحسن سٌف دمحم سٌف العتٌمً )  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  2876وفً تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :لطعة  554المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب
-
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 - 31دمحم سامً لاللمشه والمنسوجات لصاحبها ( دمحم سامً دمحم طه )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 15 ، :ش المساحه -

 2894وفً تارٌخ

 - 31نعناعه لالستثمار العماري لصاحبها ( نعناعه دمحم عبد العال سٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2893وفً تارٌخ
 21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 12 ، :ش ٌحًٌ مراد من ش مصر والسودان  -امبابة -
 - 32ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2913وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 33ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2913وفً تارٌخ  21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :ش وجٌد من ٌ 23ولٌو  -بندر بنً سوٌف -
 - 34ناس فٌلم لصاحبها ( دمحم خالد دمحم نصار دمحمعلى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 23 ، :مساكن الضباط  -العمرانٌة  -الهرم ---

 2899وفً تارٌخ  21181128تم

 - 35النٌل لتنمٌة واستصالح االراضى لصاحبها ( دمحم شحاته دمحم حسٌن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 21181128تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 1 ، :شارع علً ابن ابً طالب  -التعاون  -الهرم -

 14وفً تارٌخ

 - 36جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم لتصنٌع كبرٌتات النحاس لصاحبها (جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم الحسامى)  ،تاجر فرد ،
سبك لٌده برلم  2921وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :لطعة  66ب منطمة ال 75فدان  -المنطمة
الصناعٌة بابو رواش -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :نشاط صناعة
السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر
وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر
االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -تصمٌم وانتاج البرامج
 - 2مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج
السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -صناعة تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات
والتعلٌم التكنولوجى  -تصمٌم وانتاج البرامج
 - 3مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ودعم رٌادة
االعمال  -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى
العلمً والثمافى والفنى .
 - 4مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ودعم رٌادة االعمال  -االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت
وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى .
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 - 5مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر - :اعمال
التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات
وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -تصمٌم وانتاج المعدات الحاسبات االلٌة  -اعمال
التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب
 - 6مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر - :اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات
بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب
علٌها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونٌة  -تصمٌم وانتاج المعدات الحاسبات االلٌة  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج
وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب
 - 7مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :علٌها  -تصمٌم
وتنفٌذ وادارة مشروعات البنٌة االساسٌة واالتصاالت  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات  -تنفٌذ وادارة
شبكات نمل وتداول البٌانات  -المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع ونماذج
الرسوم الصناعٌة  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -انشاء وادارة مراكز
االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة
 - 8مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
21181119تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :علٌها  -تصمٌم وتنفٌذ وادارة مشروعات البنٌة االساسٌة واالتصاالت  -اعمال
التوصٌف والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر
حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع ونماذج الرسوم الصناعٌة  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن
ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطوٌرها _ حاضنات االعمال التكنولوجٌة
 - 9سفنكس لتشكٌل المعادن لصاحبها ( عالء الدٌن عمر ابو زٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2623وفً تارٌخ
21181125تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :اضافة غرض  :مستلزمات المواسٌر الصلب والصلب المطاوع .
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الرواد للكٌماوٌات لصاحبها حازم طلعت على امبابى  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2565وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
ٌ - 2امال الشام لصاحبها ( صمر عبد الكرٌم الشعبانً )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2567وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 3السعٌد للزٌوت النباتٌة والمنظفات  Elsaeed For Vegetables Oils Products And Laundry Detergentلصاحبها (
عاطف عبد الوهاب سعٌد ابو لتله)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2571وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف
التأشٌر :استثمار
 - 4المدٌح لصاحبها ( سمٌر السٌد لطفً ابراهٌم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2583وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
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 - 5فرٌمز فورمٌدٌا  Frames For Mediaلصاحبها ( براء حمدي احمد الصفائً )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2619وفً
تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 6اي نور لتمنٌة المعلومات والبرمجٌات  I NOOR .COلصاحبها ( عبد الرحمن بن صالح بن علً االنصاري )  ،تاجر فرد ،
سبك لٌده برلم  2619وفً تارٌخ 21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 7سفنكس لتشكٌل المعادن لصاحبها ( عالء الدٌن عمر ابو زٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2623وفً تارٌخ
21181116تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 8الهدي لالستثمار العماري والتجارة لصاحبها ( هوٌدا عشماوي مصطفً احمد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2655وفً
تارٌخ 21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 9سمارت فون وان  smart phoneلصاحبها (بهاء الدٌن عبدو جٌوش)  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2663وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 11سوٌتس لوتس للتجارة  Sweets Lotsلصاحبها ( صالح مصطفً عبد الرحمن حسن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2671وفً تارٌخ 21181111تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 11محمود مرتضى دمحم احمد صالح السوٌفً  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2685وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع
الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 12الخطٌب لتجارة مستحضرات التجمٌل والمٌكٌاج لصاحبها ( دمحم عالء زهٌر الفٌومً الخطٌب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2694وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 13فود لٌنن لالستثمار والتجارة لصاحبها احمد دمحم محروس ٌوسف عبد العال سلٌمه  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2697وفً
تارٌخ 21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 14اطلنتس بٌرامٌدز ان لصاحبها ( هند دمحم فضل عبد البالً خطاب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2713وفً تارٌخ
21181113تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 15مكتشفون  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 16مكتشفون لالنتاج لصاحبها ( نفوسة عواض ابراهٌم ابوودن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2741وفً تارٌخ
21181115تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :خاص
 - 17جولدن بٌرامٌدز للتصنٌع لصاحبها ( دمحم حسٌن جاد حافظ )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2749وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 18سٌجما للخدمات الصناعٌة لصاحبها ( دمحم لكري عبد المعبود المغازي )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2766وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 19نكست دٌجٌتال الب  NEXT DIGITAL LABلصالبها ( عبد هللا ناصر حماد سٌدٌن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم 2819
وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 21احمد جمال لصاحبها ( احمد جمال عبد الحمٌد دمحم )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2811وفً تارٌخ 21181122تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
ٌ - 21وسف محمود لصاحبها ( ٌوسف محمود ابراهٌم زٌان )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2811وفً تارٌخ 21181122تم
تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
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 - 22راشد ناجح لصاحبها ( راشد ناجح حفٌظ ابو العال عبد العال )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2873وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 23المتحده لالستثمار العماري لصاحبها ( دمحم عبد هللا نادي حسن )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2874وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 24مستمبل وطن لالستثمار العماري لصاحبها ( حسام عوٌس دمحم عبد الوهاب )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2875وفً
تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 25الصفوة لتصنٌع البالستٌن واعادة تدوٌر الممامة لصاحبها ( بران عبد المحسن سٌف دمحم سٌف العتٌمً )  ،تاجر فرد  ،سبك
لٌده برلم  2876وفً تارٌخ 21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 26نعناعه لالستثمار العماري لصاحبها ( نعناعه دمحم عبد العال سٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2893وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 27دمحم سامً لاللمشه والمنسوجات لصاحبها ( دمحم سامً دمحم طه )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2894وفً تارٌخ
21181127تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 28ناس فٌلم لصاحبها ( دمحم خالد دمحم نصار دمحمعلى )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم  2899وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل
نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 29ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2913وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 31ستار باجز بً ان اس  Star Bugs-BNSلصاحبها ( دمحم عبد الحمٌد فاروق عبد الحمٌد )  ،تاجر فرد  ،سبك لٌده برلم
 2913وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
 - 31جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم لتصنٌع كبرٌتات النحاس لصاحبها (جٌهان سعٌد هاشم عبد الرحٌم الحسامى)  ،تاجر فرد ،
سبك لٌده برلم  2921وفً تارٌخ 21181129تم تعدٌل نوع الشركة  ,وصف التأشٌر :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ 21181114 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  555الى :النور ستار لالستثمار العماري وتجارة
الجملة والتجزئه للحدٌد واالسمنت
 ، - 2فى تارٌخ 21181119 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  2741الى :مكتشفون
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 ، - 3فى تارٌخ 21181129 :تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  132الى :منشأه مزرعة البركة فارم لصاحبها ( حمزة
رشاد حمزة احمد )
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعدٌالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 ، EAGLES SERVICES EGYPTذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم
 - 1شركة اٌجلزسٌرفٌسٌزاٌجٌبت
 ، 214 :وفى تارٌخ  21181111تم محو/شطب السجل امر محو
 - 2بٌت الفنون للتجارة والمماوالت  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 471 :وفى تارٌخ  21181111تم
محو/شطب السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌن السٌد  /حسام عبد الفتاح احمد عبد الفتاح رلم المومً 28314231411894
 مصفً للشركة وٌتولً اعتبار من ٌوم  4/11/2118كافة االختصاصات المانونٌة التً تمكنه من تصفٌة الشركة - 3اٌه  -اس  -اتش جروب  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 1153 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل  - 1الموالة علً تصفٌة الشركة  - 2الموالة علً تعٌٌن االستاذة  /بروٌن بروٌز بهادر  -مصفً وتحدٌد اتعابه  2111جنٌه
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 - 4شاد للتجارة الدولٌة فرفشة  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 1723 :وفى تارٌخ  21181112تم محو/شطب
السجل امر محو
 - 5االء ٌوسف دمحم وشرٌكٌها  ،توصٌة بسٌطة سبك لٌدها برلم  ، 2132 :وفى تارٌخ  21181113تم محو/شطب السجل
امر محو
 - 6ام سً ان لٌمتد  ، MCN Limitedذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم  ، 1955 :وفى تارٌخ  21181114تم
محو/شطب السجل امر محو
 - 7نوكمنت للمالبس الجاهزه و االستٌراد و التصدٌر ( NO COMMENTش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة سبك لٌدها برلم :
 ، 2711وفى تارٌخ  21181121تم محو/شطب السجل امر محو
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1محمود جمال الدٌن احمد عبد الفتاح وشركائه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  725،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  27961110111،جنٌه
 - 2محمود جمال الدٌن احمد عبد الفتاح وشركائه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  725،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  27961110111،جنٌه
 - 3محمود جمال الدٌن احمد عبد الفتاح وشركائه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  725،وفً تارٌخ  21181114،تم تعدٌل
رأس المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  27961110111،جنٌه
 - 4شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2618،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 5شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2618،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 6شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2618،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
 - 7شركة حسام الدٌن فتحً علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ،سبك لٌدها برلم  2618،وفً تارٌخ  21181113،تم تعدٌل رأس
المال  ,وصف التأشٌر :تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  3111110111،جنٌه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بورا اٌجٌبت لالستثمار العماري والسٌاحً  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع الشركة بمدٌنة الحمام -

 812وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل
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 - 2لولوا للمنظفات ومستحضرات التجمٌل والعطور  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1222وفً تارٌخ
 21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :تعدٌل العنون  :شمة  2بالدور الثانً  -عمارة  35شارع ٌوسف طلب -
 - 3لولوا للمنظفات ومستحضرات التجمٌل والعطور  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1222وفً تارٌخ
 21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع بالعمار  119شارع حسن االنور  -مصر المدٌمة -
 - 4المصرٌة للسلع المعمرة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 211 ، :شارع الثالثٌن  -العمرانٌة -

 766وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 5المصرٌة للسلع المعمرة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 4 ، :شارع السوٌس  -العمرانٌة -

 766وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 6المصرٌة للسلع المعمرة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 171 ، :شارع ناهٌا بوالق -

 766وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 7المصرٌة للسلع المعمرة  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر 5 ، :شارع المدرسه -

 766وفً تارٌخ  21181116تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 8الشركه المصرٌه لالفتات (برومو ساٌن)  ،شركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  2529وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :افتتاح فرع مصنع بمطعة رلم  14بلون  12111االمتداد الشمالً  -مدٌنة العبور -
 - 9ورد وكباب الدارة المطاعم  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
وصف الـتأشٌر ، :مطعم ورد وكباب  -مجمع امرٌكانا بالزا  -الشٌخ زاٌد -

 2149وفً تارٌخ  21181118تم تعدٌل العنوان ,

 - 11الشركة الدولٌة لمص وتحوٌل الورق وعمل الكراس والكشكول ( فوكس )  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 1436وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :المنطمة الصناعٌة الثالثة  -لطعة رلم  - 134محور خدمً
ثانً  6 -اكتوبر -
 ، EAGLES SERVICES EGYPTذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها
 - 11شركة اٌجلزسٌرفٌسٌزاٌجٌبت
برلم  214وفً تارٌخ  21181111تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الشمك أرلام ( )111 ، 111 ، 119بالدور األول و
أرلام ( )211 ، 211بالدور الثانً بعد األرضً والبدروم بالعمار الممام على المطعة رلم  35تمسٌم حى الملتمى العربً  -لسم النزهة
 مصر الجدٌدة  -محافظة الماهرة وكذلن ٌمحً المٌد - 12لسٌس  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1117وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
المحل التجاري والممرالجانبً والخلفً بالدور االرضً بالعمار رلم  - 9شارع عمرو من شارع وادي النٌل بالمهندسٌن -
 - 13لسٌس  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1117وفً تارٌخ  21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر، :
افتتاح فرع  :مطعم (  ) 1بالدور االرضً العمار رلم  9شارع عمرو من شارع وادي النٌل بالمهندسٌن ( تحت مسمً مطعم
وكافٌه لسٌس )
 - 14الحٌاة المصرٌة لالستثمار والتنمٌة والتسوٌك العمارى  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  418وفً تارٌخ
 21181112تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 8 ، :ش حسٌن خاطر  -الدور االرضى  -المرٌوطٌة  -فٌصل -
 - 15ام سً ان لٌمتد  ، MCN Limitedذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1955وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :وحده رلم 11-114ش ٌوسف الجندى _باب اللوق _التحرٌر_عابدٌن _الماهرة (مبنى الٌونانى )
وذلن تم محو المٌد من استثمار  6من اكتوبر
 - 16دٌفا ( Divaش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  2639وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الفٌال رلم (  ) 39أ  -من المربع رلم (  - ) 1171تفسٌم شركة مصر الجدٌدة  -شٌراتون  -النزهة -
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 - 17سى كٌنى للتجارة العامة والتورٌدات العمومٌة واالستٌراد والتصدٌر وتجارة المالبس C- KYNY COMPANY GENERAL
 ، TRADING GENERAL SUPPLIES IMPORT EXPORT AND APPAREL TRADINGذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها
برلم  189وفً تارٌخ  21181114تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :فندق النٌل رٌتز كارلتون الكائن فً  1113كورنٌش
النٌل -
 - 18جالٌري الصفٌه للمنتجات الٌدوٌه  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1911وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :المحل رلم (  ) FA32بالدور االول والكائن بالمركز التجاري ( مزار  ) Aبالمجاورة الخامسه  -الحً
السادس عشر  -الشٌخ زاٌد -
 - 19ران وٌى للمطاعم ، Run Wayشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1977وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الفرع الثالث  :الوحدة رلم  113الدور االرضً المرتفع بمجمع جالٌرٌا  - 41الكائن فً لطعة االرض رلم 41
 محور كرٌزي ووتر  -الشٌخ زاٌد  6 -اكتوبر  -مطعم ( جابٌز . ) GABYS - 21ران وٌى للمطاعم ، Run Wayشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1977وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الفرع الثانً  :لرٌة تالل الساحل  -الساحل الشمالً  -سٌدي عبد الرحمن  -مطعم جابٌز ) GABYS
 - 21ران وٌى للمطاعم ، Run Wayشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1977وفً تارٌخ  21181119تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الفرع االول  :محل (  ) 61 - 55الدور االرضً المنخفض  -ستً سنتر  -مدٌنة نصر  -مطعم جابٌز gabys
 - 22فالف تن للعبوات  ، Valve - teck for bagsذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1651وفً تارٌخ 21181121
تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :لطعة أرض رلم (  - ) 511/112 ،449/111بمنطمة توسعات المنطمة الصناعٌة  -بعتالة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
 - 23شركة ماركتٌرن للتسوٌك والحلول المتكاملة
 1745وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالعمار رلم 2أ شارع عكاشة ( صالح سلٌم سابما ) -
الدلى -جٌزة  -الدور الثانى شمة . 21
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
و الدعاٌة واالعالن
للتسوٌك
 - 24ماركتٌرن
 1745وفً تارٌخ  21181121تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالعمار رلم 2أ شارع عكاشة ( صالح سلٌم سابما ) -
الدلى -جٌزة  -الدور الثانى شمة . 21
 - 25برٌمفٌلد  ، BRIMFIELDذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  1734وفً تارٌخ  21181122تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :الوحده االدارٌة رلم  - 7برج (  ) 4 , 3سنتر سٌلفر مول  -الحً العاشر -
 - 26الفرعونٌه لالستثمار الداجنً والزراعً  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :لطعة  - 115لرٌة الحمراء  -وادي النطرون -

 2135وفً تارٌخ  21181122تم

 - 27ران وٌى للمطاعم ، Run Wayشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1977وفً تارٌخ  21181125تم تعدٌل العنوان ,
وصف الـتأشٌر ، :محل  - F1 - 16المول التجاري (  - ) Point 90التجمع الخامس  -منطمة المستثمٌرٌن الجنوبٌة  -الماهرة
الجدٌدة  ( -مطعم جابٌز - ) gabys

 - 28المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ( ف سعد هللا )  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  2561وفً تارٌخ
 21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الفرع االول  :الوحدة رلم () Ho 15الطابك االول -مول مصر -
 - 29المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ( ف سعد هللا )  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  2561وفً تارٌخ
 21181125تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الفرع الثانً  :الوحدة رلم ( G) #196الكائن بالمركز التجارى الترفٌهى
(مجمع العرب ) -
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 - 31صٌدلٌتن (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الغاء فرع

 681وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 31صٌدلٌتن (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الغاء فرع

 681وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 32صٌدلٌتن (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
الـتأشٌر ، :الغاء الفرع

 681وفً تارٌخ  21181126تم تعدٌل العنوان  ,وصف

 - 33هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :رلم  37شارع االنصار  -الدور االرضً -

 2361وفً

 - 34هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالعمار رلم  - 6الدور  - 9شارع التحرٌر -

 2361وفً

 - 35هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  2361وفً
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالدور  - 3بالعمار رلم  357شارع السودان  -المهندسٌن -
 - 36هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالعمار رلم  14شارع الحسٌنً  -الدور االرضً -

 2361وفً

 - 37هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم  2361وفً
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر 21 ، :ش ابن الهٌثم شارع عباس العماد تماطع مصطفً النحاس -
 - 38هوراٌزون انترناشونال الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل  ،ذات مسئولٌة محدودة  ،سبك لٌدها برلم
تارٌخ  21181127تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :مكتب بالعمار رلم  16شارع جمعٌة النسر -

 2361وفً

 - 39انترناشٌونال بٌزنٌس اسوسٌتس جروب لخدمات تحوٌل االموال International Business Associates Group For
 ، )Money Transfer Services (I.B.A.Gشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  1169وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر 41 ، :مجمع جالٌرٌا رلم  412,413الدور الرابع البرج الغربى  -محور كرٌزى ووتر  -الشٌخ زاٌد -
 - 41فور ٌو للتجارة (  ، ) Four - Uشركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ،سبك لٌدها برلم  1923وفً تارٌخ
 21181129تم تعدٌل العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :الوحدة التجارٌة رلم  - 1الدور االرضً  -مشروع وادي الربٌع  -مدٌنة
الشروق -
 - 41اكفاء للتطوٌر و االستثمار  ، AKFA.COشركة مساهمة  ،سبك لٌدها برلم  2891وفً تارٌخ  21181129تم تعدٌل
العنوان  ,وصف الـتأشٌر ، :لطعة رلم  413المنطمة الصناعٌة  -مخازن ورش الشباب -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 ، EAGLES SERVICES EGYPTذات مسئولٌة محدودة تابع النشاط  :ال
 - 1شركة اٌجلزسٌرفٌسٌزاٌجٌبت
ٌتم مزاولة نشاط النمل البري الجماعً للركاب والبضائع والمهمات داخل المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد بسجل الناللٌن
واستخراج الترخٌص بمزاوله النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري ، .سبك لٌدها برلم  214وفً تارٌخ
21181111تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
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 - 2بٌرامٌدز الدولٌة  ،شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  .استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة
لالستزراع  ,واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس
الوزراء رلم  351لسنة  2117ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  356لسنة  . 2118المماوالت العامة  .التجارة العامة
والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  /التورٌدات العمومٌة  .التصدٌر  ،سبك لٌدها برلم  1966وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة
 - 3بٌرامٌدز الدولٌة  ،شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام الك ا نون رلم 121
لسنة  1982فً شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  .الامة
وتشغٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمبٌدات الزراعٌة وتعبئة وتغلٌف ما سبك  .الامة وتشغٌل مصنع انتاج وغربلة البذور والتماوي
والحاصالت الزراعٌة وتعبئة وتغلٌف ماسبك  .تجارة البذور الزراعٌة واالسمدة والمبٌدات الزراعٌة  -وذلن دون االخالل باحكام
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط  ،سبك لٌدها برلم  1966وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر:
شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة
 - 4بٌرامٌدز الدولٌة  ،شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها
على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام
المانون  ،سبك لٌدها برلم  1966وفً تارٌخ 21181112تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة شخص واحد محدودة
المسئولٌة
 - 5ام سً ان لٌمتد  ، MCN Limitedذات مسئولٌة محدودة تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول
أعماال شبٌهه بأعمالها و التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج  ,كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفه
أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة ، .سبك لٌدها برلم  1955وفً تارٌخ 21181114تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 6ام سً ان لٌمتد  ، MCN Limitedذات مسئولٌة محدودة تعدٌل الغرض لٌصبح  :ادارة وتشغٌل مخبز  -الوساطه فً انهاء
االجراءات امام الجهات غٌر الحكومٌة  -تمدٌم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوٌر مستندات  -كتابه كمبٌوتر  -تلٌفون) -
اداره المشروعات مع مراعاة المرار الوزاري رلم  311لسنه  2112بشأن شركات االداره الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و
اجراءات الترخٌص بها  -مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌه و بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة
هذه االنشطه  .و ٌجوز للشركة أن تكون لهل مصلحة أو  ،سبك لٌدها برلم  1955وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 7المتحدة للمشغوالت المعدنٌة والحلً ( ف سعد هللا )  ،ذات مسئولٌة محدودة تعدٌل غرض الشركة لٌصبح كاالتى  :تجارة
وبٌع وشراء الهداٌا واالكسسوارات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة
لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى اوجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال
شبٌهة باعمالها او لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او
تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفذٌة  ،سبك لٌدها برلم  2561وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف
التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 8تو اٌه فارما سٌوتٌكالز  ،شركة مساهمة اضافة نشاط  :التوكٌالت التجارٌة  -االستٌراد والتصدٌر  ، .سبك لٌدها برلم
 1591وفً تارٌخ 21181114تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة مساهمة
 - 9نزاد وشركائها  -فندق نوران  ،ذات مسئولٌة محدودة اضافة غرض  :تملن والامة وتشغٌل وادارة فندق نوران ( الثابت ) ، .
سبك لٌدها برلم  546وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 11نزاد وشركائها  ،ذات مسئولٌة محدودة اضافة غرض  :تملن والامة وتشغٌل وادارة فندق نوران ( الثابت )  ، .سبك لٌدها
برلم  546وفً تارٌخ 21181115تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
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 - 11جا اى تى للخدمات اللوجٌستٌة  ، JIT LOGISTIC SERVICESذات مسئولٌة محدودة تعدٌل غرض الشركة لٌصبح  :إلامة
وتشغٌل وإدارة مخازن البضائع (عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة) - .تمدٌم خدمات اللوجٌستٌه من الشحن والتفرٌغ والشحن
البري والبحري والجوى للبضائع  -.التخلٌص الجمركى .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التى لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر  ،سبك لٌدها برلم  474وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 12جا اى تى للخدمات اللوجٌستٌة  ، JIT LOGISTIC SERVICESذات مسئولٌة محدودة أو الخارج ،كما ٌجوز لها أن تندمج فً
الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، .سبك لٌدها برلم  474وفً تارٌخ
21181118تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 13شركة المركز المصري للحلول المتكاملة  ،ذات مسئولٌة محدودة اضافة غرض  :الامة وتشغٌل وادارة دور رٌاضً
االطفال والمدارس فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي  ، .سبك لٌدها برلم  1922وفً تارٌخ 21181118تم تعدٌل النشاط ,
وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 - 14ار اتش اٌجٌبت للتورٌدات العمومٌة  ،ذات مسئولٌة محدودة اضافة غرض  :الصٌانة المتنملة والتركٌبات الكهربائٌة واالت
التصوٌر واجهزة الحاسب االلً والسنتراالت والشبكات والطابعات والفاكسات وجمٌع االجهزة والتكٌٌفات وكامٌرات المرالبة
واجهزة البصمة وبرامج الحاسب االلً واجهزة االنذار والحرٌك  ، .سبك لٌدها برلم  23وفً تارٌخ 21181119تم تعدٌل النشاط
 ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة التى تزاول اعماال
 - 15شركة ماركتٌرن للتسوٌك والحلول المتكاملة
شبٌهة باعمالها ا و التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة التى تزاول اعماال
و الدعاٌة واالعالن
للتسوٌك
 - 16ماركتٌرن
شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  ،كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او
تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ، .سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل
النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة اصبح غرض
 - 17شركة ماركتٌرن للتسوٌك والحلول المتكاملة
الشركة " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة .
"

اعمال تصمٌم وتطوٌر الموالع االلكترونٌة لحساب الغٌر .

"

تورٌد وتركٌب وبرمجة وصٌانة الكامٌرات وانظمة الحماٌة االمنٌة .

"

تدرٌب الموارد البشرٌة .

"

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها .

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها  ،سبك لٌدها برلم
 1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة اصبح غرض
و الدعاٌة واالعالن
للتسوٌك
 - 18ماركتٌرن
الشركة " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة .
"

اعمال تصمٌم وتطوٌر الموالع االلكترونٌة لحساب الغٌر .

"

تورٌد وتركٌب وبرمجة وصٌانة الكامٌرات وانظمة الحماٌة االمنٌة .
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"

تدرٌب الموارد البشرٌة .

"

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها .

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها  ،سبك لٌدها برلم
 1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة والتدرٌب علٌها .

 - 19شركة ماركتٌرن للتسوٌك والحلول المتكاملة
-

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .

-

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة .

()3
-

اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .

-

انتاج وتطوٌرالنظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .

-

اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات .

الامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات
االنترنت بعد الحصول على ترخٌص  ،سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات
مسئولٌة محدودة
 - 21ماركتٌرن

للتسوٌك

و

الدعاٌة

 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة والتدرٌب علٌها .

واالعالن

-

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .

-

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة .

()3
-

اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .

-

انتاج وتطوٌرالنظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .

-

اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات .

الامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات
االنترنت بعد الحصول على ترخٌص  ،سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات
مسئولٌة محدودة
 - 21شركة ماركتٌرن للتسوٌك والحلول المتكاملة
وفما للموانٌن المعمول بها .

 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة من الجهات المعنٌة

-

انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة .

-

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .

-

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها .
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مع مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  .وٌجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها  ،سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
للتسوٌك
 - 22ماركتٌرن
وفما للموانٌن المعمول بها .

و

الدعاٌة

واالعالن

 ، MARKETERAKذات مسئولٌة محدودة من الجهات المعنٌة

-

انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة .

-

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .

-

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها .

مع مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  .وٌجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها  ،سبك لٌدها برلم  1745وفً تارٌخ 21181121تم
تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
 ، AIMشركة مساهمة
FOR
EDUCATION
SERVICES
 - 23اٌه اي ام للخدمات التعلٌمٌه
اضافة غرض  :الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة فً مجال التمٌة البشرٌة والمجاالت الهندسٌة -
ادارة المشروعات  ، .سبك لٌدها برلم  1612وفً تارٌخ 21181121تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :شركة مساهمة
 - 24رسالن لال عمال التجارٌة والتورٌدات  ،ذات مسئولٌة محدودة اصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو
مسموح لانونا  -التورٌدات العمومٌة  -بٌع وتجارة التمور والفاكهة والخضراوات بكافة انوعها  -التصدٌر  ، .سبك لٌدها برلم
 2178وفً تارٌخ 21181128تم تعدٌل النشاط  ,وصف التأشٌر :ذات مسئولٌة محدودة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكٌان المانونً
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تارٌخ  21181113 :توصٌة بسٌطة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  2618الى :شركة حسام الدٌن فتحً
علً وشرٌكه
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 ، - 2فى تارٌخ  21181115 :ذات مسئولٌة محدودة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  546الى :نزاد وشركائها -
فندق نوران
 ، - 3فى تارٌخ  21181121 :ذات مسئولٌة محدودة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  1745الى :شركة ماركتٌرن
MARKETERAK
للتسوٌك والحلول المتكاملة
 ، - 4فى تارٌخ  21181122 :ذات مسئولٌة محدودة تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  2289الى :حلول الشبكات
المتكاملة I-NETWORK SOLUTIONS
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1عوض حجاب عوض ابراهٌم شركة مساهمة مدٌر فرع ٌمثل الشركة كالمن السٌد  /رئٌس مجلس ادارة والسٌد  /عضو
مجلس االدارة المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون ( فً فتح الحسابات والسحب و االٌداع والتولٌع
علً الشٌكات وجمٌع االجراءات ) وكذلن فً تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ومن ضمنها الهٌئة العامة
لالستثمار والمناطك الحرة  ,وهٌئة سوق المال والسجل التجاري والغرفة التجارٌة و الشهر العماري و وزارة االسكان وهٌئة
المجتمعات العمرانٌة والهٌئة العامة للتنمٌة السٌاحٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 812
 - 2عوض حجاب عوض ابراهٌم شركة مساهمة مدٌر فرع ودواوٌن المحافظات والتامٌنات االجتماعٌة وكذلن فً التولٌع (
مجتمعٌن او منفردٌن ) علً جمٌع العمود التً تخص الشركة من عمود بٌع وشراء وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العماري
اللرار العمود  ، .تارٌخ  21181111 :برلم 812
 - 3اشرف حجاب عوض ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل الشركة كالمن السٌد  /رئٌس مجلس ادارة والسٌد /
عضو مجلس االدارة المنتدب ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً تمثٌل الشركة امام جمٌع البنون ( فً فتح الحسابات والسحب و االٌداع
والتولٌع علً الشٌكات وجمٌع االجراءات ) وكذلن فً تمثٌل الشركة امام جمٌع المصالح الحكومٌة والغٌر حكومٌة ومن ضمنها
الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة  ,وهٌئة سوق المال والسجل التجاري والغرفة التجارٌة و الشهر العماري و وزارة االسكان
وهٌئة المجتمعات العمرانٌة والهٌئة العامة للتنمٌة السٌاحٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 812
 - 4اشرف حجاب عوض ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ودواوٌن المحافظات والتامٌنات االجتماعٌة وكذلن فً
التولٌع ( مجتمعٌن او منفردٌن ) علً جمٌع العمود التً تخص الشركة من عمود بٌع وشراء وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر
العماري اللرار العمود  ، .تارٌخ  21181111 :برلم 812
 - 5ممدوح دمحم عبد الرحمن ابو سمره شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ولرئٌس مجلس االدارة السٌد  /ممدوح دمحم عبد
الرحمن ابو سمره له فً ذلن اوسع السلطات والتولٌع نٌابة عنها فً فتح الحسابات والسحب واالٌداع فً جمٌع البنون وااللتراض
باسم الشركة والرهن واخذ المروض من البنون بضمان ممتلكات الشركة وصرف الشٌكات والحواالت الخاصة باسم الشركة
والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء والرهن باسم الشركة وكذلن
ابرام كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وابرام الصفمات التً  ،تارٌخ  21181111 :برلم 2188
 - 6ممدوح دمحم عبد الرحمن ابو سمره شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله منفردا
حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات والخامات والمهمات واالراضً والعمارات وكل شئ خاص بالشركة
والتولٌع علً كافة عمودها االبتدائٌة والنهائٌة تولٌعا نهائٌا امام الشهر العماري وله الحك فً التوكٌل الغٌر فً كل او بعض ماسبك
ذكره  ، .تارٌخ  21181111 :برلم 2188
 - 7لمٌاء رجب حسن عبد الكرٌم علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كل من رئٌس مجلس ادارة المهندسة  /لمٌاء
رجب حسن عبد الكرٌم علً والعضو المنتدب السٌد  /عصام الدٌن دمحم عاطف عفٌفً احمد مجتمعٌن او منفردٌن فً التعامل مع
جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحك
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االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلن
لهما مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع وكافة التصرفات باسم ولصالح  ،تارٌخ  21181114 :برلم
2418
 - 8لمٌاء رجب حسن عبد الكرٌم علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشركة ولكل منهما منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهما واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات
االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او
تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ولهما منفردٌن التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولمجلس االدارة الحك فً
ان ٌعٌٌن عدة مدٌرٌن تنفٌذٌٌن او مسئولٌن او وكالء مفوضٌن وتحدٌد  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2418
 - 9لمٌاء رجب حسن عبد الكرٌم علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اختصاصهم وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة
مجتمعٌن او منفردٌن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2418
 - 11طارق امٌن ملش دمحم كمال امٌن ملش شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اضافة التولٌع الي من المجموعة ( أ ) مع اي
من المجموعة ( ب ) فً حدود  211111الف ( مائتان الف جنٌه مصري ) مع استمرار كافة الصلحٌات الممنوحه لجمٌع االطراف
 ، .تارٌخ  21181114 :برلم 1195
 - 11احمد عبدالمنعم عبدالفتاح عواد العوام شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181114 :
 - 12احمد دمحم هانً كرم الدٌن السٌد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181114 :

برلم 992

برلم 992

 - 13اسالم دمحم السٌد دمحم ٌوسف شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للسٌد /اسالم دمحم السٌد دمحم ٌوسف رئٌس مجلس اإلدارة كافة
الصالحٌات وأوسع السلطات منفردا ً فً تمثٌل الشركة فً عاللاتها مع الغٌر وله فً هذا الصدد له أوسع السلطات أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والهٌئات الخاصة والعامة وله سلطة التولٌع بأسم الشركة ولصالحها أمام كافة البنون والمصارف بشأن
كافة أنواع العملٌات المصرفٌة وعلى سبٌل المثال ال الحصر له حك التولٌع على الشٌكات وفٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات
المتعلمة بها سواء باالٌداع أو السحب أو اإلغالق  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1761
 - 14اسالم دمحم السٌد دمحم ٌوسف شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وا?فراج عن رأس مال الشركة .كذلن له الحك فً تعٌٌن
العاملٌن والموظفٌٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم وله سلطة لبض ودفع تلن المبالغ وسداد السندات االذنٌة واسناد االعمال تجارٌة وله
صالحٌةالدخول فً جمٌع أنواع االتفالٌات والصفمات المتعلمة بمعامالت الشركة ،وله أٌضا ً الحك فً تفوٌض اآلخرٌٌن فً جمٌع أو
فً جزء من الصالحٌات السابمة ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1761
 - 15اٌهاب صبري ابراهٌم خفاجً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن  .ولرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة
وأعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن أومنفردٌن حك التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه و غٌر
الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 1919
 - 16اٌهاب صبري ابراهٌم خفاجً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة أومنفردٌن حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات فٌما هو ألل من ملٌون جنٌه  ،أما ما زاد عن ملٌون جنٌه فٌجب تولٌع إثنٌن مجتمعٌن على
األلل  ،وكذلن لهم مجتمعٌن أومنفردٌن حك فتح وغلك الحسابات البنكٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل
مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها  ،ولهما مجتمعٌن أومنفردٌن حك التولٌع علً عمود الشراء
لالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها ولهما مجتمعٌن أو منفردٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 1919
 - 17اٌهاب صبري ابراهٌم خفاجً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً و وكالء الشركة
وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌة والتجارٌة وأبرام كافه
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما
ذكر .ولهما مجتمعٌن فمط حك التولٌع على عمود اإللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، .تارٌخ :
 21181116برلم 1919
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 - 18اشرف كمال جبرة ٌوسف شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كل من السٌد  /اشرف كمال جبرة ٌوسف واالستاذ /
شرٌف لبٌب مدبولً احمد عٌد بالتعامل مع جمٌع البنون والمصارف فً فتح الحسابات واالٌداع والصرف واالفراج عن راس المال
بمختلف الحسابات منفردٌن او مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 766
 - 19شادي اشرف كمال جبرة شركة مساهمة مدٌر فرع تفوٌض كل من السٌد  /اشرف كمال جبرة ٌوسف واالستاذ  /شرٌف
لبٌب مدبولً احمد عٌد بالتعامل مع جمٌع البنون والمصارف فً فتح الحسابات واالٌداع والصرف واالفراج عن راس المال
بمختلف الحسابات منفردٌن او مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181116 :برلم 766
 - 21حمدي عٌد بركات صمٌده شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات ( رئٌس مجلس
ادارة ) والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن فً تمثٌل الشركة امام كافة
الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال االدارة الالزمة
العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌه تم الموافمة باالجماع
علً تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2136
 - 21حمدي عٌد بركات صمٌده شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ادارة والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال نائب رئٌس
مجلس االدارة ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا و التولٌع
علً كافة االوراق التجارٌة باسم الشركة ولهم حك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ  21181117 :برلم
2136
 - 22سامح فتحً محمود السٌد غزال شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات (
رئٌس مجلس ادارة ) والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن فً تمثٌل
الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال
االدارة الالزمة العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌه تم
الموافمة باالجماع علً تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2136
 - 23سامح فتحً محمود السٌد غزال شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ادارة والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال
نائب رئٌس مجلس االدارة ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا
و التولٌع علً كافة االوراق التجارٌة باسم الشركة ولهم حك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ 21181117 :
برلم 2136
فرج شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات ( رئٌس
 - 24وائل علً عوض
مجلس ادارة ) والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) مجتمعٌن او منفردٌن فً تمثٌل الشركة امام
كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌة ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال االدارة الالزمة
العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌه تم الموافمة باالجماع
علً تفوٌض كالمن السٌد  /حمدي عٌد بركات رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2136
فرج شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ادارة والسٌد  /سامح فتحً محمود السٌد غزال نائب
 - 25وائل علً عوض
رئٌس مجلس االدارة ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا و
التولٌع علً كافة االوراق التجارٌة باسم الشركة ولهم حك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ 21181117 :
برلم 2136
 - 26مصطفى عمرو دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض كال من السٌد  /احمد عمرو دمحم ابراهٌم ( رئٌس
مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم حسن عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً تمثٌل الشركة امام
كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌه ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال االدارة الالزمه
العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌة وتم الموافمة باالجماع
علً تفوٌض كالمن السٌد  /احمد عمرو دمحم  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2272
 - 27مصطفى عمرو دمحم ابراهٌم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ابراهٌم ( رئٌس مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم حسن
عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا والتولٌع
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علً كافة االوراق التجارٌة التجارٌة باسم الشركة وله الحك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ 21181117 :
برلم 2272
دمحم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كال من السٌد  /احمد عمرو دمحم ابراهٌم (
عمرو
 - 28احمد
رئٌس مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم حسن عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً تمثٌل
الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌه ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال
االدارة الالزمه العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌة وتم
الموافمة باالجماع علً تفوٌض كالمن السٌد  /احمد عمرو دمحم  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2272
دمحم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ابراهٌم ( رئٌس مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم
عمرو
 - 29احمد
حسن عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا
والتولٌع علً كافة االوراق التجارٌة التجارٌة باسم الشركة وله الحك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ :
 21181117برلم 2272
 - 31زبٌده دمحم حسن عبد الجواد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كال من السٌد  /احمد عمرو دمحم ابراهٌم (
رئٌس مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم حسن عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) ( مجتمعٌن او منفردٌن ) فً تمثٌل
الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر الحكومٌه ولهم الحك فً التعامل مع البنون سواء بالصرف او االٌداع ولهم كافة اعمال
االدارة الالزمه العمال الشركة تم الموافمة باالجماع عن االفراج عن راس المال المودع باسم الشركة لدي بنن االسكندرٌة وتم
الموافمة باالجماع علً تفوٌض كالمن السٌد  /احمد عمرو دمحم  ،تارٌخ  21181117 :برلم 2272
 - 31زبٌده دمحم حسن عبد الجواد شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة ابراهٌم ( رئٌس مجلس ادارة ) والسٌدة  /زبٌده دمحم
حسن عبد الجواد ( نائب رئٌس مجلس االدارة ) فً فتح حسابات للشركة لدي البنون والتولٌع علً هذه الحسابات سحبا او اٌداعا
والتولٌع علً كافة االوراق التجارٌة التجارٌة باسم الشركة وله الحك فً التوكٌل الغٌر فً كل او جزء من هذا  ، .تارٌخ :
 21181117برلم 2272
 - 32احمد ثابت فتحً السري شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب تفوٌض السٌد  /دمحم مصطفً دمحم حسن والسٌد /
سٌد دمحم مصطفً دمحم منفردٌن فً االفراج عن راس المال المودع بالبنن  ،تارٌخ  21181117 :برلم 1181
 - 33السٌد منصور السٌد الكفراوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تمثٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح حك االدارة والتولٌع
عن الشركة امام البنون والجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الي اثنٌن من اعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن اما حك االلتراض
والرهن من البنون ٌكون لجمٌع اعضاء مجلس االدارة مجتمعٌن  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 1232
 - 34سٌد نجٌب ٌوسف سلٌمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع علً معامالت
الشركة وتعهداتها ةتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم
ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1358
 - 35سٌد نجٌب ٌوسف سلٌمان شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مرتباتهم واجورهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واٌداع واستصدار شهادات الضمان ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً
كل او بعض ماذكر ولرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع علً عمود البٌع او الرهن او االلتراض وله حك الدخول باسم الشركة
بشركات اخري وتاسٌسها وتعدٌلها والتخارج منها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 1358
 - 36سٌد احمد عبد المولً دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع علً معامالت
الشركة وتعهداتها ةتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم
ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1358
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 - 37سٌد احمد عبد المولً دمحم شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مرتباتهم واجورهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واٌداع واستصدار شهادات الضمان ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً
كل او بعض ماذكر ولرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع علً عمود البٌع او الرهن او االلتراض وله حك الدخول باسم الشركة
بشركات اخري وتاسٌسها وتعدٌلها والتخارج منها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 1358
 - 38حسٌن مسعود داود مسعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتولٌع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة حك االدارة والتولٌع علً معامالت
الشركة وتعهداتها ةتمثٌلها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم
ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1358
 - 39حسٌن مسعود داود مسعود شركة مساهمة عضو مجلس ادارة مرتباتهم واجورهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واٌداع واستصدار شهادات الضمان ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر
فً كل او بعض ماذكر ولرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع علً عمود البٌع او الرهن او االلتراض وله حك الدخول باسم الشركة
بشركات اخري وتاسٌسها وتعدٌلها والتخارج منها وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر  ، .تارٌخ :
 21181118برلم 1358
 - 41مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر استماله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 214

 - 41مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌ-مثل مدٌرعام الشركة منفردا ً فً عاللتها مع الغٌر وله فً
هذا الصدد أوسع السلطـات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة
للجمعٌة العامة - .وله حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها مع كافة البنون المختلفة سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات
وحك االلتراض من البنون والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌة والضمانات والرهن ألصول الشركة باسم الشركة
حك كفالة الغٌر وإبرام كافة العمود  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
ولمصلحتها-.
 - 42مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر االبتدائٌة والنهائٌة باسم الشركة ولمصلحتها- .
استخراج كافة التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة - .شراء وبٌع األصول بما فٌها السٌارات باسم الشركة
ولمصلحتها أمام الشهر العماري والتوثٌك واستخراج التراخٌص الالزمة لها من إدارات المرور المختلفة -.حك تمثٌل الشركة
والتعامل والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة االستثمار بجمٌع لطاعاتها
المختلفة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 43مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ومصلحة الضرائب على المٌمة المضافة والهٌئة العامة
للتأمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة - .التولٌع على عمود التعدٌل التً
توافك علٌها الجمعٌة العامة غٌر العادٌة- .حك تعٌٌن وعزل وكالء وموظفً الشركة - .حك اإلدارة للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة
حك إدارة العملٌات - .حك اإلدارة اللوجٌستٌة -.حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً
العاللات العامة - .حك اإلدارة التسوٌمٌة- .
كل أو بعض مما ذكر من السلطات والصالحٌات السابك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 44مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ذكرها -.وللمدٌر التنفٌذي للشركة حك تمثٌل الشركة
والتعامل والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة االستثمار بجمٌع لطاعاتها
المختلفة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة الضرائب على المٌمة المضافة
والهٌئة العامة للتأمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة - .استخراج كافة
التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة -.حك تعٌٌن وعزل  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 45مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وكالء وموظفى الشركة -.الحك فً تولٌع جمٌع العمود
حك اإلدارة للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة العملٌات - .حك اإلدارة
األولٌة والنهائٌة مع العمالء وإدارة شؤون التسوٌك- .
اللوجٌستٌة ، .تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 46مصطفى دمحم دمحم كامل الطرابٌشً ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تنفٌذي  ،تارٌخ 21181111 :
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 - 47جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام استماله  ،تارٌخ :
 21181111برلم 214
 - 48جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ٌ-مثل مدٌرعام الشركة
منفردا ً فً عاللتها مع الغٌر وله فً هذا الصدد أوسع السلطـات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد
الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة - .وله حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها مع كافة البنون المختلفة
سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض من البنون والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌة والضمانات والرهن
حك كفالة الغٌر وإبرام كافة العمود  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
ألصول الشركة باسم الشركة ولمصلحتها-.
 - 49جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام االبتدائٌة والنهائٌة باسم
استخراج كافة التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة - .شراء وبٌع األصول بما فٌها
الشركة ولمصلحتها- .
السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها أمام الشهر العماري والتوثٌك واستخراج التراخٌص الالزمة لها من إدارات المرور المختلفة-.
حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة االستثمار
بجمٌع لطاعاتها المختلفة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة  ،تارٌخ 21181111 :
برلم 214
 - 51جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ومصلحة الضرائب على
المٌمة المضافة والهٌئة العامة للتأمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة- .
التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك علٌها الجمعٌة العامة غٌر العادٌة- .حك تعٌٌن وعزل وكالء وموظفً الشركة - .حك اإلدارة
للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة العاللات العامة - .حك اإلدارة التسوٌمٌة - .حك إدارة العملٌات - .حك اإلدارة اللوجٌستٌة -.حك توكٌل
أو تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض مما ذكر من السلطات والصالحٌات السابك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 51جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام ذكرها -.وللمدٌر التنفٌذي
للشركة حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة
االستثمار بجمٌع لطاعاتها المختلفة والشهر العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة
الضرائب على المٌمة المضافة والهٌئة العامة للتأمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات
والهجرة والجنسٌة - .استخراج كافة التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة -.حك تعٌٌن وعزل  ،تارٌخ  21181111 :برلم
214
 - 52جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام وكالء وموظفى الشركة-.
الحك فً تولٌع جمٌع العمود األولٌة والنهائٌة مع العمالء وإدارة شؤون التسوٌك - .حك اإلدارة للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة
العملٌات - .حك اإلدارة اللوجٌستٌة ، .تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 53جٌل بول بورجٌنٌون  Gilles, paul BOURGURGUIGNONذات مسئولٌة محدودة مدٌر عام تنفٌذي  ،تارٌخ :
 21181111برلم 214
 - 54دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر استماله  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 214

 - 55دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌ-مثل مدٌرعام الشركة منفردا ً فً عاللتها مع الغٌر وله فً هذا
الصدد أوسع السلطـات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة
للجمعٌة العامة - .وله حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها مع كافة البنون المختلفة سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات
وحك االلتراض من البنون والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌة والضمانات والرهن ألصول الشركة باسم الشركة
حك كفالة الغٌر وإبرام كافة العمود  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
ولمصلحتها-.
 - 56دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر االبتدائٌة والنهائٌة باسم الشركة ولمصلحتها - .استخراج كافة
شراء وبٌع األصول بما فٌها السٌارات باسم الشركة ولمصلحتها أمام الشهر
التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة- .
العماري والتوثٌك واستخراج التراخٌص الالزمة لها من إدارات المرور المختلفة -.حك تمثٌل الشركة والتعامل والتولٌع نٌابة عنها
أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة االستثمار بجمٌع لطاعاتها المختلفة والشهر العماري والسجل
التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
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 - 57دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ومصلحة الضرائب على المٌمة المضافة والهٌئة العامة للتأمٌنات
االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة - .التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك
علٌها الجمعٌة العامة غٌر العادٌة- .حك تعٌٌن وعزل وكالء وموظفً الشركة - .حك اإلدارة للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة العاللات
حك إدارة العملٌات - .حك اإلدارة اللوجٌستٌة -.حك توكٌل أو تفوٌض الغٌر فً كل أو
العامة - .حك اإلدارة التسوٌمٌة- .
بعض مما ذكر من السلطات والصالحٌات السابك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 58دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ذكرها -.وللمدٌر التنفٌذي للشركة حك تمثٌل الشركة والتعامل
والتولٌع نٌابة عنها أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واإلدارٌة األخرى وهٌئة االستثمار بجمٌع لطاعاتها المختلفة والشهر
العماري والسجل التجاري والغرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة الضرائب على المٌمة المضافة والهٌئة العامة
استخراج كافة التراخٌص
للتأمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ووزارة الموى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسٌة- .
الالزمة لممارسة نشاط الشركة -.حك تعٌٌن وعزل  ،تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 59دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وكالء وموظفى الشركة -.الحك فً تولٌع جمٌع العمود األولٌة
حك اإلدارة للشئون اإلدارٌة - .حك إدارة العملٌات - .حك اإلدارة اللوجٌستٌة، .
والنهائٌة مع العمالء وإدارة شؤون التسوٌك- .
تارٌخ  21181111 :برلم 214
 - 61دمحم خٌرى محروس شلتوت ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تنفٌذي  ،تارٌخ 21181111 :

برلم 214

 - 61فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أوال ٌ :مثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام المضاء .
ثانٌا  :تفوٌض السٌد  /بركات بدوي حسن عبد الرازق(رئٌس مجلس االدارة) فً األتً:
له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها
-1
الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الخاص واألفراد بكافة أشكالهم بصفة عامة
وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء  ،تارٌخ :
 21181111برلم 1913
 - 62فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة العامة
للمواصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل الصناعً
ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاترالخاصة بالشركات من الشهر
العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل التجاري والشهر العماري والتأمٌنات االجتماعٌة والشركة المصرٌة
لالتصاالت وجمٌع شركات التلٌفونات الثابتة والمحمولة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 63فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئةالمومٌة للبرٌد ووزارة اإلسكان والمجتمعات
العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة كافة التراخٌص
والشهادات بمختلفأنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً هذا الشان جمٌع الصالحٌات
وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشان .
-2
1913

له حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة  ،تارٌخ 21181111 :

برلم

 - 64فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .
له الحك فً تمثٌل الشركة لانونٌا أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع علً كل ما ٌخص الشركة من
-3
المستندات واألوراق الخاصة بالشركة لدي جمٌع المصالح الحكومٌة والجهات االدارٌة ومصلحة الشهر العماري.
له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر والشراء للعمارات واالراضً والسٌارات وغٌرها من االصول الثابتة باسم
-4
الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
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 - 65فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع للغٌر
والشراء للعمارات واألراضً والسٌارات وغٌرها من األصول وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت ممٌدة
ومشروطة .
-5

له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم.

له الحك فً تاسٌس الشركات وتعدٌلها وله كافة الصالحٌات فً التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات  ،تارٌخ :
-6
 21181111برلم 1913
 - 66فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتعدٌلها وذلن أمام كافة الجهات المعنٌة بهذا بصفة عامة
والشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة بصفة خاصة واٌضا حك شراء اسهم شركات أخري أو
المساهمة واالكتتاب فً أسهم شركات أخري باسم الشركة.
له الحك فً التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح
-7
االعتمادات وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف والهٌئات
المالٌة وحك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 67فاطمة عبد المعطً دمحم حسن شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السحب واالٌداع من البنون والتولٌع علً الشٌكات
الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة وحك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وفتح وغلك الحسابات باسم
الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها.
وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ 21181111 :

برلم 1913

 - 68بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة أوال ٌ :مثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام المضاء .
ثانٌا  :تفوٌض السٌد  /بركات بدوي حسن عبد الرازق(رئٌس مجلس االدارة) فً األتً:
له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها
-1
الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الخاص واألفراد بكافة أشكالهم بصفة عامة
وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء  ،تارٌخ :
 21181111برلم 1913
 - 69بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة
العامة للمواصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل
الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاترالخاصة بالشركات من
الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل التجاري والشهر العماري والتأمٌنات االجتماعٌة والشركة المصرٌة
لالتصاالت وجمٌع شركات التلٌفونات الثابتة والمحمولة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 71بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والهٌئةالمومٌة للبرٌد ووزارة اإلسكان والمجتمعات
العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة كافة التراخٌص
والشهادات بمختلفأنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً هذا الشان جمٌع الصالحٌات
وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشان .
-2
1913

له حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة  ،تارٌخ 21181111 :

برلم

 - 71بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .
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له الحك فً تمثٌل الشركة لانونٌا أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع علً كل ما ٌخص الشركة من
-3
المستندات واألوراق الخاصة بالشركة لدي جمٌع المصالح الحكومٌة والجهات االدارٌة ومصلحة الشهر العماري.
له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر والشراء للعمارات واالراضً والسٌارات وغٌرها من االصول الثابتة باسم
-4
الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 72بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع
للغٌر والشراء للعمارات واألراضً والسٌارات وغٌرها من األصول وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت
ممٌدة ومشروطة .
-5

له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم.

له الحك فً تاسٌس الشركات وتعدٌلها وله كافة الصالحٌات فً التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات  ،تارٌخ :
-6
 21181111برلم 1913
 - 73بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وتعدٌلها وذلن أمام كافة الجهات المعنٌة بهذا بصفة
عامة والشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة بصفة خاصة واٌضا حك شراء اسهم شركات أخري أو
المساهمة واالكتتاب فً أسهم شركات أخري باسم الشركة.
له الحك فً التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح
-7
االعتمادات وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف والهٌئات
المالٌة وحك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 74بركات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة السحب واالٌداع من البنون والتولٌع علً الشٌكات
الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة وحك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وفتح وغلك الحسابات باسم
الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها.
وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ 21181111 :

برلم 1913

 - 75عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة أوال ٌ :مثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة أمام المضاء .
ثانٌا  :تفوٌض السٌد  /بركات بدوي حسن عبد الرازق(رئٌس مجلس االدارة) فً األتً:
له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتولٌع علً جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تبرمها
-1
الشركة مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الخاص واألفراد بكافة أشكالهم بصفة عامة
وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة اإلجراءات أمام الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء  ،تارٌخ :
 21181111برلم 1913
 - 76عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة التجارٌٌن والهٌئة العامة لتنمٌة الصادرات والهٌئة
العامة للمواصفات المٌاسٌة ووزارة التجارة والصناعة وجمٌع إدارتها وهٌئاتها والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وإدارة السجل
الصناعً ووزارة الكهرباء والطالة بصفة عامة والشركات المابضة لكهرباء مصر وتوثٌك جمٌع أنواع الدفاترالخاصة بالشركات من
الشهر العماري بصفة عامة وتوثٌك الدفاتر التجارٌة من السجل التجاري والشهر العماري والتأمٌنات االجتماعٌة والشركة المصرٌة
لالتصاالت وجمٌع شركات التلٌفونات الثابتة والمحمولة  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 77عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والهٌئةالمومٌة للبرٌد ووزارة اإلسكان والمجتمعات
العمرانٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بصفة عامة ووزارة التضامن االجتماعً والشئون االجتماعٌة كافة التراخٌص
والشهادات بمختلفأنواعها من الجهات سالفة الذكر وجمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولهم فً هذا الشان جمٌع الصالحٌات
وأوسع السلطات فً التعالد باسم الشركة وتمثٌلها تمثٌال مطلما وإنهاء اإلجراءات الالزمة فً هذا الشان .
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له حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة  ،تارٌخ 21181111 :

برلم

 - 78عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل .
له الحك فً تمثٌل الشركة لانونٌا أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع علً كل ما ٌخص الشركة من
-3
المستندات واألوراق الخاصة بالشركة لدي جمٌع المصالح الحكومٌة والجهات االدارٌة ومصلحة الشهر العماري.
له الحك فً التولٌع علً عمود البٌع للغٌر والشراء للعمارات واالراضً والسٌارات وغٌرها من االصول الثابتة باسم
-4
الشركة ولصالحها وتمثٌل الشركة أمام الشهر العماري  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 79عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة والتولٌع أمام الشهر العماري فً إنهاء عملٌات البٌع
للغٌر والشراء للعمارات واألراضً والسٌارات وغٌرها من األصول وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها باسم الشركة سواء بنفسهم أو بموجب توكٌالت
ممٌدة ومشروطة .
-5

له الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم.

له الحك فً تاسٌس الشركات وتعدٌلها وله كافة الصالحٌات فً التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات  ،تارٌخ :
-6
 21181111برلم 1913
 - 81عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وتعدٌلها وذلن أمام كافة الجهات المعنٌة بهذا بصفة
عامة والشهر العماري والهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة بصفة خاصة واٌضا حك شراء اسهم شركات أخري أو
المساهمة واالكتتاب فً أسهم شركات أخري باسم الشركة.
له الحك فً التولٌع عن الشركة أمام البنون والمصارف والهٌئات المالٌة وفتح الحسابات البنكٌة وإصدار الشٌكات وفتح
-7
االعتمادات وطلب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وتمثٌل الشركة فً جمٌع المعامالت مع البنون والمصارف والهٌئات
المالٌة وحك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1913
 - 81عرفات بدوي حسن عبد الرازق شركة مساهمة عضو مجلس ادارة السحب واالٌداع من البنون والتولٌع علً الشٌكات
الصادرة من الشركة للغٌر باسم الشركة وحك الرهن وااللتراض والحصول علً التسهٌالت االئتمانٌة وفتح وغلك الحسابات باسم
الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها.
وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر ، .تارٌخ 21181111 :

برلم 1913

 - 82شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تحدٌد سلطات رئٌس مجلس ادارة لتكون علً النحو
التالً ٌ :ملن السٌد  /شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي رئٌس مجلس ادارة مجتمع مع السٌد  /دمحم عبد الرحٌم ٌس دمحم العضو
المنتدب حك االدارة والتولٌع عن الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً
الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1172
 - 83شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود تاسٌس
الشركات وحك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل
ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له الحك فً ابرام كافة العمود والصفمات المتعلمة بنشاط الشركة وٌمثل السٌد  /رئٌس مجلس
ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك االدارة والتولٌع عن الشركة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن ولهما حك توكٌل
او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماسبك  .للسٌد  /دمحم عبد الرحٌم ٌس دمحم  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1172
 - 84شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة العضو المنتدب ٌملن العضو المنتدب مجتمع مع
السٌد  /شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي رئٌس مجلس ادارة حك االدارة والتولٌع عن الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن
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اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل
مع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك
االلتراض والرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات وحك التولٌع علً عمود  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1172
 - 85شرٌف حسٌن دمحم ابراهٌم البشالوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها
العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن له الحك فً ابرام كافة العمود والصفمات
المتعلمة بنشاط الشركة وٌملن حك االدارة والتولٌع عن الشركة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن ولهم حك توكٌل او
تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماسبك  ،تارٌخ  21181111 :برلم 1172
 - 86المعتز باهلل احمد عباس امٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للسٌد  /رئٌس مجلس ادارة المعتز باهلل احمد عباس امٌن
الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلن له
الحك التولٌع علً عمود الشراء باسم ولصالح الشركة وله الحك فى تعٌٌن وعزل  ،تارٌخ  21181112 :برلم 1162
 - 87المعتز باهلل احمد عباس امٌن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وله حك لبض
ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181112 :برلم 1162
 - 88اسامة زكً زكً شرارة شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض السٌد  /اسامة زكً زكً شرارة رئٌس
مجلس االدارة فً ادارة الشركة وله فً ذلن اوسع السلطات فً ادارة الشركة وله الحك فً التولٌع عن الشركة امام كافة المصالح
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وله الحك فً السحب واالٌداع من البنون باسم الشركة والتولٌع وابرام كافة العمود والمشارطات
والمزاٌدات باسم الشركة وله الحك فً توكٌل الغٌر فً كل او بعض مافوض فٌه  ، .تارٌخ  21181112 :برلم 2436
 - 89ابراهٌم حسن ابراهٌم سالم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب أوال  -:لرئٌس مجلس االدارة (ابراهٌم
حسن ابراهٌم سالم ) مجتمعا ً مع احد عضوي مجلس االدارة ( مجدي عٌد عوض عٌد ) أو (صالح سالم دمحم ابو الحماٌل ) الحك
الكامل فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع واإلٌجار وعمود التخصٌص والعمود االبتدائٌة والنهائٌة و فى التولٌع على معامالت
الشركة وتعهداتها أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة التى تكون الشركة طرف فٌها .
ثانٌا  -:لرئٌس مجلس اإلدارة (ابراهٌم حسن ابراهٌم سالم ) مجتمعا ً مع احد عضوي مجلس االدارة ( دمحم مختار دمحم  ،تارٌخ :
 21181113برلم 2182
 - 91ابراهٌم حسن ابراهٌم سالم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب جبر ) أو (عصام عبد الباسط احمد
دمحم ) الحك الكامل فى التعامل مع كافة البنون فى فتح الحسابات وإغاللها وفى اإلٌداع او سحب او اإلفراج عن رأس المال المبالغ
المودعة بالبنن أو فً المروض واستالم الشٌكات وفً التولٌع على الشٌكات الخاصة بالشركة ، .تارٌخ  21181113 :برلم
2182
 - 91حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 2618

 - 92حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامٌنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن ولهما
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفالة الغٌر فً المروض والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 93حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن االئتمانٌة باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
اوباالجل ولهما حك مجتمعٌن او منفردٌن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
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 - 94حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن بعض ما ذكر ولهما حك التولٌع مجتمعٌن على عمود
الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها  ،تارٌخ :
 21181113برلم 2618
 - 95حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 2618

 - 96حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامٌنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن ولهما
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفالة الغٌر فً المروض والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 97حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن االئتمانٌة باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد
اوباالجل ولهما حك مجتمعٌن او منفردٌن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 98حسام الدٌن فتحً علً ابراهٌم توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن بعض ما ذكر ولهما حك التولٌع مجتمعٌن على عمود
الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها  ،تارٌخ :
 21181113برلم 2618
 - 99فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 2618

 - 111فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامٌنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن ولهما
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفالة الغٌر فً المروض والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 111فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن االئتمانٌة باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل
مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل
ولهما حك مجتمعٌن او منفردٌن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 112فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن بعض ما ذكر ولهما حك التولٌع مجتمعٌن على عمود
الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها  ،تارٌخ :
 21181113برلم 2618
 - 113فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن  ،تارٌخ 21181113 :

برلم 2618

 - 114فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن وٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات
الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامٌنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن ولهما
مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً عمود كفالة الغٌر فً المروض والتسهٌالت  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 115فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن االئتمانٌة باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل
مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى تعٌٌن وعزل

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

148

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد اوباالجل
ولهما حك مجتمعٌن او منفردٌن توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او  ،تارٌخ  21181113 :برلم 2618
 - 116فوزي دمحم دمحم عبد العال توصٌة بسٌطة مدٌر وشرٌن متضامن بعض ما ذكر ولهما حك التولٌع مجتمعٌن على عمود
الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها  ،تارٌخ :
 21181113برلم 2618
 - 117سٌد دمحم مصطفً دمحم شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181113 :
برلم 1181
 - 118نٌللً مصطفً دمحم حسن حماد شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181113 :
1181

برلم

 - 119دمحم مصطفً دمحم حسن حماد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وعضو منتدب  ،تارٌخ 21181113 :
برلم 1181
 - 111مصطفً سمٌر موسً بدوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون اخنصاص رئٌس مجلس االدارة السٌد  /مصطفً
سمٌر موسً بدوي منفردا له حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات
وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك االفراج عن راس
المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2447
 - 111مصطفً سمٌر موسً بدوي شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما
ذكر  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2447
 - 112هٌثم نهاد فهمً عبد الجواد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منح السٌد  /هٌثم نهاد فهمى عبد الجواد رئٌس مجلس
اإلدارة حك االداره والتولٌع والمسئولٌه أمام جمٌع الجهات الرسمٌه وله حك التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع
الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حك تمثٌل الشركة أمام الغٌر
والشهر العمارى والتوثٌك والهٌئة العامة لإلستثمار والسجل التجارى والرلابة المالٌة والغرفة التجارٌة والمرور وإستخراج وتجدٌد
كافة أنواع التراخٌص والموافمات وتمثٌل الشركة أمام  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2419
 - 113هٌثم نهاد فهمً عبد الجواد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الهٌئة العامة للمجتمعات العمرانٌة وأجهزتها والهٌئة العامة
للتنمٌة الصناعٌة وله أوسع السلطات إلدارة الشركة وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على
الشٌكات وفتح وغلك الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك اإلفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون
والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحك فً التولٌع على عمود االلتراض والشراء والرهن والبٌع الصول
الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2419
 - 114هٌثم نهاد فهمً عبد الجواد شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن أو
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركه وله أٌضا ً عزل مدٌري ومستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم وله حك لبض ودفع أي مبالغ مالٌه وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌه والتجارٌه وإبرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد أو باألجل وله حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها وٌكون
رئٌس مجلس اإلداره الممثل المانونً للشركة وله حك التوكٌل او تفوٌض الغٌر خطٌا ً فً كل او بعض ما ذكر ، ..تارٌخ :
 21181114برلم 2419
 - 115ماجد مصطفى جاب هللا غازي جاب هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للسٌد  /ماجد مصطفى جاب هللا غازي جاب
هللا رئٌس مجلس اإلدارة الحك منفردا فً التولٌع على جمٌع معامالت الشركه مع جمٌع البنون من فتح حسابات باسم الشركه وأٌداع

ال يجوس التعامل مع هذا الملف أو أي جشء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشز أو إعادة الطبع

149

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جزيـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــت

وسحب والتولٌع على الشٌكات وجمٌع المعامالت البنكٌه من فتح اعتمادات مستندٌه وإصدار خطابات ضمان والحصول و الحك فً
التولٌع نٌابة عن الشركة فً ابرام كافة العمود على التسهٌالت االئتمانٌه باسم الشركه مع الغٌر بما فٌها عمود الشراء والبٌع كما له
حك اعتماد المصروفات من الشركة والتولٌع نٌابة والتامٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2226
 - 116ماجد مصطفى جاب هللا غازي جاب هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وجمٌع الهئٌات والجهات عن الشركة امام
الشهر العماري الرسمٌة وغٌرالرسمٌه وجمٌع مرافك الدولة الخاصة بغرض الشركة وٌحك له تفوٌض او توكٌل الغٌر فى بعض او
كل ماذكر بموجب توكٌل رسمً اوبموجب تفوٌض كتابً  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2226
 - 117عبد الغفار حسٌن عبد المنعم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس اإلدارة السٌد  /عبد الغفار حسٌن
عبد المنعم إبراهٌم مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن الحك فً التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلن أمام كافة
الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون
و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل
مع جمٌع البنون و المصارف و كل ذلن بإسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلن  ،تارٌخ  21181114 :برلم 2324
 - 118عبد الغفار حسٌن عبد المنعم ابراهٌم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لهم حك اإللتراض و الرهن و حك التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و كل ذلن باسم الشركة و ضمن أغراضها و لهم الحك
فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و لهم حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل وبٌع و
تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل
ولهم حك توكٌل و تفوٌض الغٌر فً كل أو بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181114 :برلم 2324
ٌ - 119اسر دمحم المهدي احمد عالم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد ٌ /اسر
دمحم المهدى أحمد ٌمثل الشركة إمام المضاء وٌمثل السٌد ٌاسر دمحم المهدى أحمد رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد /أحمد دمحم نور الدٌن
نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ٌمثلوا الشركة ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1825
ٌ - 121اسر دمحم المهدي احمد عالم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك اإلفراج عن
رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك فى تمثٌل
الشركة أمام الشهر العماري وتعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد أو باآلجل مجتمعٌن أو منفردٌن وكذلن إعطاء السٌد  /رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1825
ٌ - 121اسر دمحم المهدي احمد عالم شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اإلدارة والسٌد/نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب الحك فى التولٌع على عمود الرهن والمروض والسحب من البنون وشراء وبٌع أصول الشركة الثابتة (العمارات) والمنمولة
بكافة أنواعها ووسائل النمل واالنتمال (السٌارات) وتمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتسهٌالت البنكٌة
مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1825
 - 122احمد دمحم نور الدٌن حامد شحاته النبراوي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب ٌمثل رئٌس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب السٌد ٌ /اسر دمحم المهدى أحمد ٌمثل الشركة إمام المضاء وٌمثل السٌد ٌاسر دمحم المهدى أحمد رئٌس مجلس
اإلدارة والسٌد /أحمد دمحم نور الدٌن نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ٌمثلوا الشركة ولهم حك التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم
1825
 - 123احمد دمحم نور الدٌن حامد شحاته النبراوي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحك اإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن
أغراضها وكذلن لهم الحك فى تمثٌل الشركة أمام الشهر العماري وتعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات
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والصفمات والتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل مجتمعٌن أو منفردٌن وكذلن إعطاء السٌد  /رئٌس مجلس  ،تارٌخ :
 21181115برلم 1825
 - 124احمد دمحم نور الدٌن حامد شحاته النبراوي شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب اإلدارة والسٌد/نائب
رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الحك فى التولٌع على عمود الرهن والمروض والسحب من البنون وشراء وبٌع أصول
الشركة الثابتة (العمارات) والمنمولة بكافة أنواعها ووسائل النمل واالنتمال (السٌارات) وتمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وغٌر
الحكومٌة والتسهٌالت البنكٌة مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ :
 21181115برلم 1825
 - 125رشا عاطف احمد نشأت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد
ٌ /اسر دمحم المهدى أحمد ٌمثل الشركة إمام المضاء وٌمثل السٌد ٌاسر دمحم المهدى أحمد رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد /أحمد دمحم نور
الدٌن نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ٌمثلوا الشركة ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1825
 - 126رشا عاطف احمد نشأت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك
اإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك
فى تمثٌل الشركة أمام الشهر العماري وتعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع
المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل مجتمعٌن أو منفردٌن وكذلن إعطاء السٌد  /رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181115 :برلم
1825
 - 127رشا عاطف احمد نشأت شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اإلدارة والسٌد/نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب الحك فى التولٌع على عمود الرهن والمروض والسحب من البنون وشراء وبٌع أصول الشركة الثابتة (العمارات) والمنمولة
بكافة أنواعها ووسائل النمل واالنتمال (السٌارات) وتمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتسهٌالت البنكٌة
مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1825
 - 128هبه جالل الدٌن عبد الحافظ بٌومً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد
ٌ /اسر دمحم المهدى أحمد ٌمثل الشركة إمام المضاء وٌمثل السٌد ٌاسر دمحم المهدى أحمد رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد /أحمد دمحم نور
الدٌن نائب رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ٌمثلوا الشركة ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات  ،تارٌخ  21181115 :برلم 1825
 - 129هبه جالل الدٌن عبد الحافظ بٌومً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك
اإلفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك
فى تمثٌل الشركة أمام الشهر العماري وتعٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع
المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل مجتمعٌن أو منفردٌن وكذلن إعطاء السٌد  /رئٌس مجلس  ،تارٌخ  21181115 :برلم
1825
 - 131هبه جالل الدٌن عبد الحافظ بٌومً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة اإلدارة والسٌد/نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب الحك فى التولٌع على عمود الرهن والمروض والسحب من البنون وشراء وبٌع أصول الشركة الثابتة (العمارات) والمنمولة
بكافة أنواعها ووسائل النمل واالنتمال (السٌارات) وتمثٌل الشركة أمام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتسهٌالت البنكٌة
مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، .تارٌخ  21181115 :برلم 1825
 - 131اسامة مهدى عبد الجلٌل صالح عثمان ذات مسئولٌة محدودة مدٌر  -اضافة حك التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود
حواله الدٌن لشركة ارت فرند للسٌد  /اسامة مهدى عبد الجلٌل صالح عثمان  ، .تارٌخ  21181115 :برلم 271
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 - 132نعمة دمحم اسماعٌل مصطفً شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة
للشرٌكٌن المتضامنٌن وللسٌد /عمار نسٌب الدٌرانً وللسٌدة  /نعمة دمحم اسماعٌل مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف  ،تارٌخ  21181115 :برلم 531
 - 133نعمة دمحم اسماعٌل مصطفً شركة تضامن مدٌر و شرٌن وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله
حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ 21181115 :
برلم 531
 - 134عمار نسٌب الدٌرانً شركة تضامن مدٌر و شرٌن ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن
المتضامنٌن وللسٌد /عمار نسٌب الدٌرانً وللسٌدة  /نعمة دمحم اسماعٌل مصطفً مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن
التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف  ،تارٌخ  21181115 :برلم 531
 - 135عمار نسٌب الدٌرانً شركة تضامن مدٌر و شرٌن وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى
والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله
حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ 21181115 :
برلم 531
 - 136احمد دمحم عوض هللا  AHMED MOHAMED AWADALLAشركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌملن
حك التولٌع علً العمود والمشترطات والعملٌات البنكٌة ومعامالت الشركة وامام الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة واي مسائل
متعلمة بانشطه الشركة اي اثنٌن مجتمعٌن من االشخاص التالً بٌانهم  :المجموعة ( أ ) وتضمن االشخاص التالٌة  :السٌد  /احمد دمحم
عوض هللا رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  ,والسٌد  /طارق شرٌف احمد عباس حجازي عضو مجلس االدارة و السٌد /
شرٌف احمد دمحم السٌد االخضر عضو مجلس االدارة  .المجموعة ( ب ) وتضمن االشخاص التالً  :السٌد  /عمرو فتح هللا  ،تارٌخ
 21181118 :برلم 1814
 - 137احمد دمحم عوض هللا  AHMED MOHAMED AWADALLAشركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب عمران
رافع ٌ حك الي اثنٌن من اعضاء المجموعة ( أ ) مجتمعٌن تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها علً كافة المعامالت والعمود امام
جمٌع الجهات بما فٌها الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها امام البنون بدون حد الصً ٌحك الي من
اعضاء المجموعة ( أ ) مجتمعا مع اي من اعضاء المجموعة ( ب ) التولٌع نٌابة عن الشركة علً كافة المعامالت والعمود والتولٌع
نٌابة عن الشركة امام البنون بحد الصً  151111جم ( مائة وخمسون الف جنٌه مصري الغٌر ) للمعاملة الواحدة  ،تارٌخ :
 21181118برلم 1814
 - 138احمد دمحم عوض هللا  AHMED MOHAMED AWADALLAشركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب ٌحك
الي من اعضاء المجموعة ( ب ) تمثٌل الشركة امام البنون فٌما ٌخص تسلٌم واستالم االوراق والمستندات ودفاتر الشبكات نٌابة
عن الشركة ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن
او مجتمعٌن  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 1814
 - 139اشرف حاكم حسٌن علً بالل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن
فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
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والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1922
 - 141اشرف حاكم حسٌن علً بالل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف
وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهما
مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما مجتمعٌن حك لبض ودفع المبالغ
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ابرام كافة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1922
 - 141اشرف حاكم حسٌن علً بالل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد او باالجل ولهما مجتمعٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 1922
 - 142هدي محمود احمد دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهما مجتمعٌن
فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1922
 - 143هدي محمود احمد دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف
وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما مجتمعٌن الحك فى التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهما
مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما مجتمعٌن حك لبض ودفع المبالغ
وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ابرام كافة  ،تارٌخ  21181118 :برلم 1922
 - 144هدي محمود احمد دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد او باالجل ولهما مجتمعٌن حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ  21181118 :برلم 1922
السٌد علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وٌكون حك االدارة والتولٌع موكوله
عباس
 - 145ولٌد
الً الدكتور  /اٌهاب دمحم عبد الفتاح سالم ( العضو المنتدب ) او الدكتور  /ولٌد عباس السٌد علً ( رئٌس مجلس ادارة وعضو
منتدب ) مجتمعٌن فمط مع الدكتور  /دمحم عبد الرحمن فائك الحلبً ( عضو مجلس االدارة ) او السٌد  /ممدوح توفٌك حماٌه هللا
موسً ( العضو المنتدب ) وال ٌحك الي احد التولٌع منفردا وذلن فً فتح الحسابات الجارٌة بعنوان الشركة لدي البنون واصدار
الشٌكات لصالح الشركة وااللتراض من البنون و االئتمانات و السحب من البنون  ،تارٌخ  21181119 :برلم 2123
السٌد علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب واالٌداع واي تعامالت بالبنون وبٌع
عباس
 - 146ولٌد
السٌارات او اي اصول من اصول الشركة وحك كفالة الشركات االخري والتعالد مع شركات لطاع االعمال و المطاع الخاص التً
تتعامل مع الشركة  .حك االدارة والتولٌع منفردا للدكتور  /دمحم عبد الرحمن فائك الحلبً ( عضو مجلس االدارة ) فً تمثٌل الشركة
امام جمٌع الجهات الرسمٌة والحكومٌة كالضرائب و التامٌنات والمرور المحاكم وغٌرها من الجهات وتمثٌل الشركة امام وزارة
الصحة واالدارة المركزٌة لشئون الصٌادلة والتعامل معها وتمثٌل الشركة امام  ،تارٌخ  21181119 :برلم 2123
السٌد علً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المضاء والتعالد مع شركات المطاع
عباس
 - 147ولٌد
الخاص خارج جمهورٌة مصر العربٌة  .حك االدارة والتولٌع منفردا للدكتور  /اٌهاب دمحم عبد الفتاح سالم فً تمثٌل الشركة امام
الجمارن والخطوط المالحٌة و والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات والحجر الصحً  ، .تارٌخ  21181119 :برلم
2123
 - 148هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة
مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
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عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 149هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد
مرتباتهم وأجورهم  ،وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد  /هشام
حسن طه الطنبولً منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على الشٌكات
وخطابات الضمان واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 151هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب او منفردٌن حك التولٌع على عمود االلتراض
والرهن التجاري والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او الغٌر فً كل
او بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  ، .تارٌخ :
 21181119برلم 588
 - 151هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم

 - 152هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم

 - 153هشام حسن طه الطنبولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم

 - 154طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة
مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 155طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب وعزل مستخدمً ووكالء الشركة
وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم  ،وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد /
هشام حسن طه الطنبولً منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على
الشٌكات وخطابات الضمان واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 156طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب او منفردٌن حك التولٌع على عمود
االلتراض والرهن التجاري والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او
الغٌر فً كل او بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة
 ، .تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 157طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 588
 - 158طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 588
 - 159طه طارق دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :
برلم 588
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 - 161أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 161أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم
 ،وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد  /هشام حسن طه الطنبولً منفردا
حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على الشٌكات وخطابات الضمان
واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 162أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب او منفردٌن حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن
التجاري والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او الغٌر فً كل او
بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  ، .تارٌخ :
 21181119برلم 588
 - 163أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 164أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 165أسامه شرٌف دمحم طه الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 166دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 167دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ،
وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد  /هشام حسن طه الطنبولً منفردا
حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على الشٌكات وخطابات الضمان
واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 168دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب او منفردٌن حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن التجاري
والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او الغٌر فً كل او بعض ما ذكر
وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  ، .تارٌخ 21181119 :
برلم 588
 - 169دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 171دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 171دمحم طه طارق دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588
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 - 172دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن
وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 173دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ،
وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد  /هشام حسن طه الطنبولً منفردا
حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على الشٌكات وخطابات الضمان
واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 174دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب او منفردٌن حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن التجاري
والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او الغٌر فً كل او بعض ما ذكر
وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  ، .تارٌخ 21181119 :
برلم 588
 - 175دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 176دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 177دمحم هشام حسن الطنبولً شركة مساهمة عضو منتدب استماله  ،تارٌخ 21181119 :

برلم 588

 - 178عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة لمجلس اإلدارة الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن
أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا ً حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن
ولمجلس إدارة الشركة  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -الحك فً اآلتً  -:التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات
الرسمٌة واإلدارٌة والحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وأٌضا ً التولٌع على
عمود الشراء ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة ولصالحها  ،وكذلن تعٌٌن  ،تارٌخ
 21181119 :برلم 588
 - 179عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد
مرتباتهم وأجورهم  ،وأٌضا ً لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باآلجل  ،وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أغراضها وللسٌد  /هشام
حسن طه الطنبولً منفردا حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارف لفتح وغلك الحسابات وسحب المبالغ والتولٌع على الشٌكات
وخطابات الضمان واإلعتمادات المستندٌة وكافة التعامالت البنكٌة ولهم مجتمعٌن  ،تارٌخ  21181119 :برلم 588
 - 181عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة او منفردٌن حك التولٌع على عمود االلتراض
والرهن التجاري والعماري لصالح البنون او للبنن االهلً المصري او للغٌر ولهم حك توكٌل البنن االهلً المصري او الغٌر فً كل
او بعض ما ذكر وذلن امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك وامام البنون وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة  ، .تارٌخ :
 21181119برلم 588
 - 181عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم

 - 182عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم
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 - 183عبد الرحمن أسامه شرٌف دمحم الطنبولً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة استماله  ،تارٌخ 21181119 :
588

برلم

 - 184شرٌف دمحم عبد السالم البمرى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وللمدٌران احمد عادلى احمد لبٌب والسٌد  /شرٌف دمحم عبد
السالم البمري فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وااللتراض والرهن
ولهم الحك فً التولٌع علً كافة عمود االفتراض والرهن ولهما الحك فً التولٌع علً كافة عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها
لكافة اصول الشركة وبٌعها بما فٌها من ثابت او منمول  ،تارٌخ  21181119 :برلم 227
 - 185شرٌف دمحم عبد السالم البمرى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك مجتمعٌن او منفرد ٌن
وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن كمالهما الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك
لبض ودفع المبالغ وتولٌع تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون اوللنفس اوللغٌر  ، .تارٌخ  21181119 :برلم 227
 - 186احمد عادلى احمد لبٌب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وللمدٌران احمد عادلى احمد لبٌب والسٌد  /شرٌف دمحم عبد السالم
البمري فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات وااللتراض والرهن
ولهم الحك فً التولٌع علً كافة عمود االفتراض والرهن ولهما الحك فً التولٌع علً كافة عمود االلتراض والرهن بكافة انواعها
لكافة اصول الشركة وبٌعها بما فٌها من ثابت او منمول  ،تارٌخ  21181119 :برلم 227
 - 187احمد عادلى احمد لبٌب ذات مسئولٌة محدودة مدٌر امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك مجتمعٌن او منفرد ٌن وامام
كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن كمالهما الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض
ودفع المبالغ وتولٌع تحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك
بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك مجتمعٌن او منفردٌن فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض
ما ذكر اعاله وذلن لصالح البنون اوللنفس اوللغٌر  ، .تارٌخ  21181119 :برلم 227
 - 188دمحم ابراهٌم السٌد مصطفً سالمه ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرٌن الثالثة الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بأسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو
أومنفردٌن حك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .و للمدٌرٌن الثالثة مجتمعٌن
وغٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و تعٌٌن وعزل
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة
مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 189دمحم ابراهٌم السٌد مصطفً سالمه ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وأجورهم وللمدٌرٌن الثالثة الحك فى توكٌل أو تفوٌض
الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ولالستاذ /دمحم أبراهٌم السٌد مصطفى سالمة و االستاذ /أحمد دمحم أسماعٌل دمحم صبره مجتمعٌن أو
منفردٌن فمط التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و إستصدار
خطابات و شهادات الضمان و حك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون و المصارف و كل ذلن باسم الشركة
وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 191دمحم ابراهٌم السٌد مصطفً سالمه ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و
ولصالحها و لهم حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد
االراضى و السٌارات و المنموالت باسم الشركة
كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل و لهم
الحك فى التولٌع على عمود تأسٌس الشركات بأسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض
ماذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 191احمد دمحم اسماعٌل دمحم صبره ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرٌن الثالثة الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بأسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو
أومنفردٌن حك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .و للمدٌرٌن الثالثة مجتمعٌن
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وغٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و تعٌٌن وعزل
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة
مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 192احمد دمحم اسماعٌل دمحم صبره ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وأجورهم وللمدٌرٌن الثالثة الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر
فى كل أو بعض ما سبك ولالستاذ /دمحم أبراهٌم السٌد مصطفى سالمة و االستاذ /أحمد دمحم أسماعٌل دمحم صبره مجتمعٌن أو منفردٌن
فمط التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و إستصدار خطابات
و شهادات الضمان و حك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون و المصارف و كل ذلن باسم الشركة وضمن
أغراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 193احمد دمحم اسماعٌل دمحم صبره ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و
ولصالحها و لهم حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد
االراضى و السٌارات و المنموالت باسم الشركة
كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل و لهم
الحك فى التولٌع على عمود تأسٌس الشركات بأسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض
ماذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 194محمود سالمة دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرٌن الثالثة الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بأسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو
أومنفردٌن حك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .و للمدٌرٌن الثالثة مجتمعٌن
وغٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و تعٌٌن وعزل
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة
مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 195محمود سالمة دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر وأجورهم وللمدٌرٌن الثالثة الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى
كل أو بعض ما سبك ولالستاذ /دمحم أبراهٌم السٌد مصطفى سالمة و االستاذ /أحمد دمحم أسماعٌل دمحم صبره مجتمعٌن أو منفردٌن فمط
التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و إستصدار خطابات و
شهادات الضمان و حك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون و المصارف و كل ذلن باسم الشركة وضمن
أغراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 196محمود سالمة دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و
ولصالحها و لهم حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد
االراضى و السٌارات و المنموالت باسم الشركة
كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل و لهم
الحك فى التولٌع على عمود تأسٌس الشركات بأسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض
ماذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 197محمود سالمه دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع ٌمثل المدٌرٌن الثالثة الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن أو منفردٌن فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة و التعامل بأسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو
أومنفردٌن حك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .و للمدٌرٌن الثالثة مجتمعٌن
وغٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم و تعٌٌن وعزل
أمام جمٌع الجهات الحكومٌة
مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 198محمود سالمه دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع وأجورهم وللمدٌرٌن الثالثة الحك فى توكٌل أو تفوٌض
الغٌر فى كل أو بعض ما سبك ولالستاذ /دمحم أبراهٌم السٌد مصطفى سالمة و االستاذ /أحمد دمحم أسماعٌل دمحم صبره مجتمعٌن أو
منفردٌن فمط التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح وغلك الحسابات و إستصدار
خطابات و شهادات الضمان و حك االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون و المصارف و كل ذلن باسم الشركة
وضمن أغراضها وكذلن لهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض  ،تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 199محمود سالمه دسولً احمد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فرع و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و
ولصالحها و لهم حك لبض و دفع المبالغ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد
االراضى و السٌارات و المنموالت باسم الشركة
كافة السندات االذنٌة و التجارٌة و إبرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل و لهم
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الحك فى التولٌع على عمود تأسٌس الشركات بأسم الشركة و لصالحها ولهم الحك فى توكٌل أو تفوٌض الغٌر فى كل أو بعض
ماذكر ، .تارٌخ  21181121 :برلم 1651
 - 211احمد دمحم سعٌد عفٌفً دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

برلم 1745

 - 211احمد دمحم سعٌد عفٌفً دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :
1745
 - 212احمد دمحم سعٌد عفٌفً دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

برلم

برلم 1745

 - 213احمد دمحم سعٌد عفٌفً دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :
1745

برلم

برلم 1745

 - 214على فتحى على

اسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

 - 215على فتحى على
برلم 1745

اسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :

 - 216على فتحى على

اسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

 - 217على فتحى على
برلم 1745

اسماعٌل ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :

 - 218احمد محمود دمحم حسن لناوى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

برلم 1745

برلم 1745

 - 219احمد محمود دمحم حسن لناوى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :
برلم 1745
 - 211احمد محمود دمحم حسن لناوى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر تسوٌك  ، .تارٌخ 21181121 :

برلم 1745

 - 211احمد محمود دمحم حسن لناوى ذات مسئولٌة محدودة مدٌر البرمجة ونظم ادارة المعلومات  ، .تارٌخ 21181121 :
برلم 1745
 - 212جمعه عبد الكرٌم دمحم عبد هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض كال من السٌد  /جمعه عبد الكرٌم دمحم رئٌس
مجلس ادارة والسٌد  /عمر مجدي حسن عبد الحلٌم نائب رئٌس مجلس ادارة و السٌد  /عمر عالء علً السٌد عضو مجلس االدارة
فً االداره والتولٌع عن الشركة وفً تاسٌس الشركات بكافة انواعها واشكالها واجراءات التعدٌالت علٌها والتولٌع نٌابه عنها امام
الهٌئة العامه الالسثثمار والهٌئة العامه للرلابة المالٌة والشهر العماري واثبات التارٌخ والتولٌع علً عمود التعدٌل امام الشهر العماري
وتوثٌك الدفاتٌر والسجل التجاري والتاشٌر  ،تارٌخ  21181121 :برلم 2557
 - 213جمعه عبد الكرٌم دمحم عبد هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة به والتعدٌل به والهٌئة العامة للتامنٌات االجتماعٌه
ومكاتب العمل وادارات المرور والترخٌص وتجدٌدها والغرفه التجارٌه ومامورٌات الضرائب بكافة انواعها ولجان الطعن والهٌئة
العامة لمماولً التشٌد والبناء وكل مماسبك ( مجتمعٌن او منفردٌن ) اما بالنسبه للبنون من فتح حسابات والتولٌع علً الشٌكات
والسحب وكافة االعمال المصرفٌه والتسهٌالت االئتمانٌه وحك البٌع والرهن وااللتراض بشرط ان تكون صادره باسم الشركة
ولصالحها ٌكون التولٌع ( مجتمعٌن فمط ) للسٌد  /جمعه عبد الكرٌم  ،تارٌخ  21181121 :برلم 2557
 - 214جمعه عبد الكرٌم دمحم عبد هللا شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة دمحم رئٌس مجلس ادارة ( طرف اول ) مع اي عضو
السٌد  /عمر مجدي حسن عبد الحلٌم نائب رئٌس مجلس ادارة او السٌد  /عمر عالء علً السٌد عضو مجلس االدارة ( طرف ثانً
)  ، .تارٌخ  21181121 :برلم 2557
 - 215دمحم رجب عبد العلٌم عفٌفً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌملن رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب حك التولٌع
على معامالت الشركة مجتمعٌن او منفردٌن وحك التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر
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الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن حك التعامل مجتمعٌن او منفردٌن مع جمٌع البنون
والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج
عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن  ،تارٌخ  21181121 :برلم 2135
 - 216دمحم رجب عبد العلٌم عفٌفً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة اغراضها وكذلن لهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً
التولٌع علً الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت وكذلن تعٌٌن
وعزل مستخدمً ووكالء الشركه وتحدٌد اجورهم ومرتباتهم وحك دفع و لبض وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات
لمعامالت الشركة سواء بنمد او باالجل وكذلن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ :
 21181121برلم 2135
 - 217الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم مجتمعٌن
او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او
الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدٌرٌن السٌد  /سعٌد دمحم علً عبد العال
والسٌد  /الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 218الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فمط منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال
وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة ولهما الحك فً بٌع ممتلكات الشركة العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 219الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد ذات مسئولٌة محدودة مدٌر واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 221عبد اللطٌف شاهٌن عبد اللطٌف دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او
المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدٌرٌن السٌد  /سعٌد دمحم علً
عبد العال والسٌد  /الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 221عبد اللطٌف شاهٌن عبد اللطٌف دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فمط منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال
وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة ولهما الحك فً بٌع ممتلكات الشركة العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 222عبد اللطٌف شاهٌن عبد اللطٌف دمحم ذات مسئولٌة محدودة مدٌر واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 223سعد دمحم عزت دمحم علً عبد العال ذات مسئولٌة محدودة مدٌر ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ولهم
مجتمعٌن او منفردٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او
المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع
الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدٌرٌن السٌد  /سعٌد دمحم علً
عبد العال والسٌد  /الجنٌدي السٌد عبد الممصود السٌد  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
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 - 224سعد دمحم عزت دمحم علً عبد العال ذات مسئولٌة محدودة مدٌر فمط منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال
وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحك فى التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة ولهما الحك فً بٌع ممتلكات الشركة العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 225سعد دمحم عزت دمحم علً عبد العال ذات مسئولٌة محدودة مدٌر واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2189
 - 226احمد عبد العزٌز متولً احمد متولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وٌكون اختصاص رئٌس مجلس االدارة السٌد /
احمد عبد العزٌز متولً احمد متولً منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع
على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وحك
االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك فى التولٌع  ،تارٌخ  21181122 :برلم
2649
 - 227احمد عبد العزٌز متولً احمد متولً شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل
او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181122 :برلم 2649
 - 228دمحم سٌد عبد الحمٌد خلٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌملن حك التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتولٌع علً هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ,ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء
مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن اومجتمعٌن
وللسٌد  /رئٌس مجلس االدارة و السٌد /العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن وله الحك فً  ،تارٌخ :
 21181125برلم 2664
 - 229دمحم سٌد عبد الحمٌد خلٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك فً تمثٌل الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والهٌئة العامة
للرلابة علً الصادرات والوارادات وامام جمٌع ادارات المرور وامام مصلحة الشهر العماري ولهم الحك منفردٌن فً التعامل مع
البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2664
 - 231دمحم سٌد عبد الحمٌد خلٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك منفردٌن فً االفراج عن
راس مال الشركة المودع بالبنن ولهم الحك منفردٌن فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن والبٌع والشراء الصول الشركة
وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او
بعض ماذكر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2664
ابو ركبه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس االدارة السٌد  /رجب
رجب
لطب
 - 231رجب
لطب رجب ابو ركبه والسٌد  /دمحم لطب رجب لطب عضو مجلس االدارة المنتدب منفردٌن ولهما الحك فً التولٌع عن الشركة امام
كافة البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن وكافة السندات االذنٌة والتولٌع علً الشٌكات والكمبٌاالت واالفراج عن راس
المال الشركة وغٌرها من التصرفات المالٌة وبٌع وشراء السٌارات والتولٌع امام الشهر العماري والتولٌع علً كافة العمود
والمشارطات والصفمات ولهما كافة السلطات الدارة امور الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  ، .تارٌخ :
 21181125برلم 2264
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 - 232اسامه علً روبً مخلوف شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس ادارة الشركة امام المضاء وٌملن حك
التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها كل من (  ) 1رئٌس مجلس ادارة (  ) 2العضو المنتدب ولرئٌس مجلس االدارة والعضو
المنتدب مجتمعان او منفردان الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة
والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما مجتمعان او منفردان حك التعامل مع جمٌع البنون
والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات والتولٌع علً الشٌكات واصدار شهادات  ،تارٌخ  21181125 :برلم 2121
 - 233اسامه علً روبً مخلوف شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وخطابات الضمان وحك االلتراض والرهن واالفراج عن
راس المال  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 2121
 - 234عصام دمحم عبد الهادى عامر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض االستاذ  /تامر دمحم وحٌد ( عضو مجلس االدارة
) فً ( التولٌع أ ) بدال من رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب فً حالة غٌاب اي منهما او كالهما نظرا السباب او لظروف
لهرٌه وذلن فً النوحً المالٌة واالدارٌة  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 235عصام دمحم عبد الهادى عامر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 429

 - 236عصام دمحم عبد الهادى عامر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 237عصام دمحم عبد الهادى عامر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى
االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 238عصام دمحم عبد الهادى عامر شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 239باسل حازم عبد الرازق البطوطً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض االستاذ  /تامر دمحم وحٌد ( عضو مجلس
االدارة ) فً ( التولٌع أ ) بدال من رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب فً حالة غٌاب اي منهما او كالهما نظرا السباب او
لظروف لهرٌه وذلن فً النوحً المالٌة واالدارٌة  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 241باسل حازم عبد الرازق البطوطً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 429

 - 241باسل حازم عبد الرازق البطوطً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 242باسل حازم عبد الرازق البطوطً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن
العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 243باسل حازم عبد الرازق البطوطً شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 244تامر دمحم وحٌد الدٌن عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض االستاذ  /تامر دمحم وحٌد ( عضو مجلس االدارة )
فً ( التولٌع أ ) بدال من رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب فً حالة غٌاب اي منهما او كالهما نظرا السباب او لظروف
لهرٌه وذلن فً النوحً المالٌة واالدارٌة  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 245تامر دمحم وحٌد الدٌن عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 429

 - 246تامر دمحم وحٌد الدٌن عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 247تامر دمحم وحٌد الدٌن عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى
االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 429
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 - 248تامر دمحم وحٌد الدٌن عبد هللا شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ :
 21181125برلم 429
 - 249على اسماعٌل شاكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة تفوٌض االستاذ  /تامر دمحم وحٌد ( عضو مجلس االدارة ) فً (
التولٌع أ ) بدال من رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب فً حالة غٌاب اي منهما او كالهما نظرا السباب او لظروف لهرٌه
وذلن فً النوحً المالٌة واالدارٌة  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 251على اسماعٌل شاكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 429

 - 251على اسماعٌل شاكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 429
 - 252على اسماعٌل شاكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال لصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى
االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 253على اسماعٌل شاكر شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 429
 - 254موفك على جامع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تفوٌض االستاذ  /تامر دمحم وحٌد ( عضو مجلس االدارة ) فً (
التولٌع أ ) بدال من رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب فً حالة غٌاب اي منهما او كالهما نظرا السباب او لظروف لهرٌه
وذلن فً النوحً المالٌة واالدارٌة  ، .تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 255موفك على جامع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة منتدب  ،تارٌخ 21181125 :

برلم 429

 - 256موفك على جامع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 429
 - 257موفك على جامع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال لصندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى االفرٌمى
الدولى  ،تارٌخ  21181125 :برلم 429
 - 258موفك على جامع شركة مساهمة عضو مجلس ادارة ممثال عن البنن العربى االفرٌمى الدولى  ،تارٌخ 21181125 :
برلم 429
 - 259شرٌفه عبد الحمٌد امٌن اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس االدارة والعضو مجلس االدارة الحك
فً التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة ةغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح حسابات واالفراج عن راس المال وكل
ذلن ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل
وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات  ،تارٌخ  21181125 :برلم 312
 - 261شرٌفه عبد الحمٌد امٌن اسماعٌل شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،تارٌخ  21181125 :برلم 312
 - 261خالد عواد فرحان سلٌمان السهو شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك االدارة والتولٌع
والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة وله حك التعامل باسم الشركة امام الغٌر والجهات الحكومٌة والبنون وكذلن له الحك فً فتح
حسابات للشركة فً جمٌع بنون جمهورٌة مصر العربٌة وفً الخارج والتعامل امام البنون فً كافة المعامالت البنكٌة من سحب
واٌداع واستالم دفتر شٌكات باسم الشركة والتولٌع علٌه وله حك الرهن والمرض وااللتراض من الغٌر والبنون وشراء وبٌع واٌجار
وتاجٌر االصول الثابتة وله كذلن منفردا الحك فً السحب واالفراج عن راس مال الشركة من البنون  ، .تارٌخ 21181126 :
برلم 519
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 - 262عادل عبد الفتاح دمحم عبد البار شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌمثل رئٌس مجلس االداره ونائبة الشركه أمام المضاء
ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة لرئٌس مجلس اإلدارة و له منفردا حك التعامل باسم الشركة و ضمن
اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و غٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن
التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب و إٌداع و التولٌع على الشٌكات و فتح و غلك الحسابات و إستصدار خطابات و
شهادات الضمان وحك االفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل  ،تارٌخ  21181127 :برلم 2485
 - 263عادل عبد الفتاح دمحم عبد البار شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة مع البنون و المصارف و إبرام كافه العمود و
المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لة حك لبض و دفع المبالغ و التولٌع على عمود الشراء و
االلتراض و الرهن و البٌع ألصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت باسم الشركة و لصالحها و له
الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافة السندات
األذنٌه و التجارٌه و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اغراضها و لة حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر  ، .تارٌخ :
 21181127برلم 2485
 - 264عادل دمحم حافظ محمود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة ٌكون حك االدارة والتولٌع علً معالمالت الشركة وتعهداتها
والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة لكل من السٌد عادل دمحم حافظ محمود رئٌس مجلس ادارة منفردا السٌد  /هشام عادل دمحم حافظ نائب
رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب  ,السٌد ٌ /حًٌ عادل دمحم حافظ عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب  ,السٌد دمحم عادل دمحم
حافظ عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او لثنان منهم علً االلل ولهما الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع  ،تارٌخ  21181127 :برلم 2224
 - 265عادل دمحم حافظ محمود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن
التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء
والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع علً عمود االلتراض
والرهن بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول  ،تارٌخ  21181127 :برلم 2224
 - 266عادل دمحم حافظ محمود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة امام مصلحة الشهرالعماري والتوثٌك وامام كافة الجهات
الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن باسم الشركة ولمصلحتها وله الحك توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر وذلن
لصالح البنون وله الحك فً تعٌٌن وعزل مدٌرٌن او ومالء مفوضٌن وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا برام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة
بالنمد او باالجل وله الحك فً كفالة الشركات وكذلن التولٌع علً  ،تارٌخ  21181127 :برلم 2224
 - 267عادل دمحم حافظ محمود شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العماري وكذلن حك توكٌل
وتفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر اعاله  ،تارٌخ  21181127 :برلم 2224
 - 268عالء عادل عٌسى دمحمي ذات مسئولٌة محدودة مدٌر عاللات عامة باالفراج عن راس مال الشركة  ، .تارٌخ :
 21181127برلم 2746
 - 269احمد فرغلً علً عبد الرحمن شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة للسٌد  /رئٌس مجلس ادارة والسٌد  /العضو المنتدب
الحك فً التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن فً كل االمور وكافة االجراءات الخاصة البنون من سحب واٌداع ورهن وتنازل و تعالد
والتولٌع امام كافة الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌة ولهم فً ذلن اوسع النطاق كما لهم الحك التوكٌل او تفوٌض الغٌر فً بعض او
كل ماذكر  ، .تارٌخ  21181128 :برلم 1616
احمد سالمه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب للسٌد/
الحافظ
عبد
ٌسري
 - 271دمحم
دمحم ٌسري عبد الحافظ أحمد سالمة رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردا ً كافة الصالحٌات المخولة له بالنظام األساسً
للشركة وله حك االستدانة والرهن والتولٌع علً عمود االلتراض ورهن أصول الشركة بكافة أنواعها للنفس وللغٌر ولصالح
البنون وذلن وفما ً لتعلٌمات الشهر العماري والتوثٌك فً هذا الصدد والتسهٌالت االئتمانٌة بأنواعها والشٌكات وفتح الحسابات
واالعتمادات لدي المصارف والبنون بدون حدود لصوى وله حك السحب واإلٌداع من البنون واإلفراج عن رأس  ،تارٌخ :
 21181129برلم 2189
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احمد سالمه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب المال
الحافظ
عبد
ٌسري
 - 271دمحم
والتولٌع علً الشٌكات منفردا واستكمال رأس المال وله الحك فً إبرام كافة التصرفات المتعلمة بإدارة الشركة وإجراء وإتمام
عمود البٌع والشراء االبتدائٌة والنهائٌة
والتولٌع والتصدٌك علً التولٌعات أمام الشهر العماري وله الحك فً االشتران فً تأسٌس الشركات والتولٌع علً عمود التأسٌس
وله الحك فً التولٌع علً كافة العمود بأنواعها والتً تتعلك بنشاط الشركة وفسخ وإنهاء العمود والتولٌع علً عمود عمل الموظفٌن
وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام وزارة التعلٌم العالً  ،تارٌخ  21181129 :برلم 2189
احمد سالمه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والمجلس
الحافظ
عبد
ٌسري
 - 272دمحم
االعلً للجامعات ووزارة التربٌة والتعلٌم والمدٌرٌات التعلٌمٌة واإلدارات التابعة لها والهٌئة العامة لألبنٌة التعلٌمٌة وفروعها
وجهات التراخٌص من المحافظة واألحٌاء ومجالس المدن والوحدات المحلٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ووزارة اإلسكان
ووزارة السٌاحة و التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة وتمثٌل
الشركة أمام مصلحة الضرائب بجمٌع مأمورٌاتها والهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة  ،تارٌخ  21181129 :برلم 2189
احمد
الحافظ
عبد
ٌسري
 - 273دمحم
العامة للرلابة المالٌة والسجل التجاري والشهر العماري

سالمه شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب والهٌئة

ولرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب التوكٌل لصالح البنون او توكٌل او تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ماذكر وفً بعض أو
كل اختصاصاته  ،تارٌخ  21181129 :برلم 2189
داود شركة مساهمة عضو منتدب وهما ٌمثالن الشركة مجتمعٌن فمط فً االختصاصات
علً
 - 274هوٌدا حسن
التالٌة  :حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها والتعامالت البنكٌة من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات
وغلمها وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة والمطاع العام او الخاص وٌحك لكال منهما تفوٌض او توكٌل
الغٌر فً كل او بعض اختصاصات دون الحاجه لمولفمة كتابٌه من الشركة او مجلس ادارتها  ، .تارٌخ  21181129 :برلم
2315
 - 275هوٌدا

حسن

علً

داود شركة مساهمة عضو منتدب  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 2315

 - 276وائل جمال شبل محمود جوده شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة وهما ٌمثالن الشركة مجتمعٌن فمط فً االختصاصات
التالٌة  :حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها والتعامالت البنكٌة من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح الحسابات
وغلمها وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرالحكومٌة والمطاع العام او الخاص وٌحك لكال منهما تفوٌض او توكٌل
الغٌر فً كل او بعض اختصاصات دون الحاجه لمولفمة كتابٌه من الشركة او مجلس ادارتها  ، .تارٌخ  21181129 :برلم
2315
 - 277وائل جمال شبل محمود جوده شركة مساهمة رئٌس مجلس ادارة  ،تارٌخ 21181129 :
 - 278حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 2315
برلم 1923

 - 279حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر ٌكون للمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن  ,كافة
السلطات الممررة الدارة الشركة والتعامل باسمها  ،وذلن فٌما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فً هذا النظام او لانون الشركات او
الئحته التنفٌذٌة  .وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  ،تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 281حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون و
المصارف وحك الفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء
وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك
فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة
السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  ،تارٌخ  21181129 :برلم 1923
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 - 281حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله
حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌمثل المدٌرٌن  /حسن مختار دمحم حسن و اسراء حسٌن مختار دمحم حسن
الشركة امام المضاء والغٌر  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 282اسراء حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر  ،تارٌخ 21181129 :

برلم 1923

 - 283اسراء حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر ٌكون للمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن  ,كافة
السلطات الممررة الدارة الشركة والتعامل باسمها  ،وذلن فٌما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فً هذا النظام او لانون الشركات او
الئحته التنفٌذٌة  .وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  ،تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 284اسراء حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنون و المصارف وحك الفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود
الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها
وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع
وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  ،تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 285اسراء حسٌن مختار دمحم حسن شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل
وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌمثل المدٌرٌن  /حسن مختار دمحم حسن و اسراء حسٌن مختار دمحم حسن
الشركة امام المضاء والغٌر  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 286منً مصطفً ٌعموب مصطفً شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر فرع  ،تارٌخ 21181129 :
1923

برلم

 - 287منً مصطفً ٌعموب مصطفً شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر فرع ٌكون للمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن ,
كافة السلطات الممررة الدارة الشركة والتعامل باسمها  ،وذلن فٌما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فً هذا النظام او لانون
الشركات او الئحته التنفٌذٌة  .وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف
من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات  ،تارٌخ  21181129 :برلم 1923
 - 288منً مصطفً ٌعموب مصطفً شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر فرع وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع البنون و المصارف وحك الفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على
عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة
ولصالحها وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  ،تارٌخ  21181129 :برلم
1923
 - 289منً مصطفً ٌعموب مصطفً شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة مدٌر فرع التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او
باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌمثل المدٌرٌن  /حسن مختار دمحم حسن و اسراء حسٌن مختار دمحم
حسن الشركة امام المضاء والغٌر  ، .تارٌخ  21181129 :برلم 1923
ــــــــــــــــــــــ
العمود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
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األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجدٌدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بٌع افراد
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

بٌع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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