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 ٌناٌر شهر استثمار اكتوبر  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : ارىالتج السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  1111110111لصحابها ) مٌنا مكرم مهنً جرجس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   H,D.Mرولان مصر  -  1

علً ان  2117لسنة  72عن ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  3718برلم  21191128

التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -ش الفالوجا  28التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

، لٌد فى  1111110111لصحابها ) مٌنا مكرم مهنً جرجس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   H,D.Mرولان مصر  -  2

صنع لتعبئة الامة وتشؽٌل م -: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المشروبات والعصائر  72عن انشطة لانون  3718برلم  21191128

تجاره الجمله والتجزئه , انشطة خارج  -الامة وتشؽٌل مصنع النتاج المخبوزات وكافة انواع المعجنات  -وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة 

الامة وتشؽٌل  -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121: االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  72لانون 

بتة تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الكافٌهات الثا

 -ش الفالوجا  28الشروط ، بجهة : 

 ، لٌد 1111110111الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  72عن . . انشطه داخل لانون  3756برلم  21191129فى 

لسنة  351النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

. انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزه  -    2118لسنة  356لجمهورٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس ا 2117

تجمٌع ورفع مخلفات المصانع . تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل  -:  72للمشروعات .  انشطه خارج لانون 

 - 5شمه  -الدور الثالث  65عماره  -اوره االولى المج -لالنشطه الوارده بمانون االستثمار ، بجهة : الحً الثالث 

، لٌد  1111110111الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

لحوافز الواردة    عن وفً حالة عدم التزام الشركة بهاذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا وا 3756برلم  21191129فى 

, وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمنات والحوافز الواردة بذات المانون  مع  2117لسنه  72بمانون االستثمار رلم 

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

 - 5شمه  -الدور الثالث  65عماره  -المجاوره االولى  -: الحً الثالث 

 21191129، لٌد فى  1111110111البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز  عن . صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة 3758برلم 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -2البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ومات االلكترونٌة _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعل3والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

ادخال البٌانات على  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -بالدور االرضً  29عماره رلم  -الحاسبات ، بجهة : كمباوند الحً االٌطالً 

 21191129، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي (  ،  -  6

_ انتاج وتطوٌر النظم 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  3758برلم 

ذ وادارة شبكات نمل وتداول تنفٌ -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد  -12االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -بالدور االرضً  29عماره رلم  -على ، بجهة : كمباوند الحً االٌطالً  الحصول

 21191129، لٌد فى  1111110111البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات الامة و -13عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول  3758برلم 
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وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد  -14والتلٌفزٌون 

انشاء وادارة مراكز  -15(  2113لسنة  64وعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشر

 -بالدور االرضً  29عماره رلم  -التدرٌب العداد الباحثٌن ، بجهة : كمباوند الحً االٌطالً 

 21191129، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي (  ،  -  8

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -16عن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  3758برلم 

تعلمة بتحوٌل االنشطة الم -18_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  17المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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 : 

 -بالدور االرضً  29عماره رلم  -االٌطالً كمباوند الحً 

لصاحبها ) فٌصل لطفً الجنٌدي عبد الحمٌد (  ،  ELEVADOR ELECTRONIC SOLUTIONSإلٌفادور للحلول االلكترونٌة  -  9

ة عن تجارة الجمله والتجزئه للوحات االلكترونٌة وانظم 3781برلم  21191131، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتصمٌم اللوحات االلكترونٌة وصٌانتها واصالحها لكافة المنشات التجارٌة والصناعٌه  -التحكم االلً 

وانظمة التحكم االلً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ٌولٌو اللبٌنً سابما  23ش فارس مع تماطع ش  13هة : لمباشرة نشاطها ، بج

، لٌد  1111110111لصاحبها ) عبٌر دمحم امٌن دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FOOD PRODUCTSفوود برودكتٌس  -  11

ائح والمرارات السارٌة عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة المواد الؽذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو 3795برلم  21191131فى 

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش الثالثٌنً  -ش شلبً  6وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عن . صناعة  3789برلم  21191131، لٌد فى  1111110111علٌاء جالل احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

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

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 3انواعها 

مج  - 3ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة : ح  -5وبٌانات انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4

 - 463ق  - 3

عن وبالوسائل  3789برلم  21191131، لٌد فى  1111110111علٌاء جالل احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب  _ انتاج وتطوٌر7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6االلكترونٌة 

االتصاالت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8علٌها 

والرسوم المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج  -11وخدمات االنترنت 

مج  - 3الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ، بجهة : ح  -12الصناعٌة 

 - 463ق  - 3

عن ترخٌص من  3789برلم  21191131، لٌد فى  1111110111علٌاء جالل احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

الامة وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة  -13مل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول الجهات المعنٌة وٌش

مشروعات  -14والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ، بجهة :  -15(  2113لسنة  64) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 - 463ق  - 3مج  - 3ح 

عن ومراكز نمل  3789برلم  21191131، لٌد فى  1111110111  علٌاء جالل احمد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  14

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -16تكنولوجٌا المعلومات 

التملٌدي من صوت وصورة االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى  -18_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  17

 - 463ق  - 3مج  - 3وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى . ، بجهة : ح 
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، لٌد فى  1111110111لصاحبها ) اسالم دمحم حسٌن احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   INJAZانجاز للبرمجٌات  -  15

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر  -1عن  3685برلم  21191122

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -2االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

صمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم _ اعمال ت3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

 -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -ش المللن فٌصل  56ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111صاحبها ) اسالم دمحم حسٌن احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ل INJAZانجاز للبرمجٌات  -  16

_ انتاج 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  3685برلم  21191122

تنفٌذ وادارة  -9لشبكات نمل وتداول البٌانات  _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم8وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11شبكات نمل وتداول البٌانات 

ومراكز نمل تكنولوجٌا انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -12فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -ش المللن فٌصل  56انشاء ، بجهة :  -13المعلومات 

، لٌد فى  1111110111لصاحبها ) اسالم دمحم حسٌن احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   INJAZانجاز للبرمجٌات  -  17

ومات واالتصاالت وتطوٌرها عن وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعل 3685برلم  21191122

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14

ة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -ش المللن فٌصل  56وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

انجاز التمنٌات لتكنولوجٌاالمعلومات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

ا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة عن . صناعة تكنولوجٌ 3734برلم  21191128، لٌد فى  2511110111

اعمال التوصٌؾ  -2وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

رامج والتطبٌمات وانشاء _ اعمال تصمٌم وانتاج الب3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -أعمارات البترول , شارع االنشراح . المهندسٌن  14ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة :  -5وصورة وبٌانات 

تمنٌات لتكنولوجٌاالمعلومات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انجاز ال -  19

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  3734برلم  21191128، لٌد فى  2511110111

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول 8درٌب علٌها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والت7بمختلؾ انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9البٌانات 

بكات نمل الصوت والصورة والبٌانات الامة ش -12حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -أعمارات البترول , شارع االنشراح . المهندسٌن  14وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ، بجهة : 

انجاز التمنٌات لتكنولوجٌاالمعلومات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -13عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول  3734برلم  21191128ٌد فى ، ل 2511110111

الامة وادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من 

ت البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم مشروعا -14الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

لسنة  64علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 -ل , شارع االنشراح . المهندسٌن أعمارات البترو 14انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ، بجهة :  -15(  2113

انجاز التمنٌات لتكنولوجٌاالمعلومات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

انشاء وادارة مراكز االستشارات  -16عن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  3734برلم  21191128، لٌد فى  2511110111

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  17المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  والدراسات

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً  -18

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والثمافى والفنى . مع مراعاة احكام الموانٌ

 -أعمارات البترول , شارع االنشراح . المهندسٌن  14لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21111.111فً اي بً لالستثمارالعماري لصاحبها ) باسم سعٌد مصطفى عبد الحمٌد سلطان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  72عن . انشطه داخل لانون  3748برلم  21191129، لٌد فى 

 351والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

. انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزه  -    2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم  وما ورد بمرار 2117لسنة 

تجمٌع ورفع مخلفات المصانع . تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل  -:  72للمشروعات .  انشطه خارج لانون 

 11ح  11مج  61لالنشطه الوارده بمانون االستثمار ، بجهة : ع 

 211110111فً اي بً لالستثمارالعماري لصاحبها ) باسم سعٌد مصطفى عبد الحمٌد سلطان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عن وفً حالة عدم التزام الشركة بهاذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة     3748برلم  21191129، لٌد فى 

, وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمنات والحوافز الواردة بذات المانون  مع  2117لسنه  72م بمانون االستثمار رل

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

 11ح  11مج  61: ع 

، لٌد فى  511110111ات الؽذائٌة لصاحبها )حمدي عبد الحمٌد دمحم الفمً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكه للصناع -  24

 -ملبن مصاصة   -وتوفمٌة -حمصٌة  -عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوى الجافة ) سمسمٌة  3553برلم  21191114

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة عسلٌة ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار -نوجة 

 -المنطمة الصناعٌة  -متر  311مخازن الشباب  - 311لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مصنع بالمطعة رلم 

ى ، لٌد ف 511110111مكه للصناعات الؽذائٌة لصاحبها )حمدي عبد الحمٌد دمحم الفمً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 -ملبن مصاصة   -وتوفمٌة -حمصٌة  -عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوى الجافة ) سمسمٌة  3553برلم  21191114

عسلٌة ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -نوجة 

 -المنطمة الصناعٌة  -متر  311مخازن الشباب  - 311ة رلم لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مصنع بالمطع

، لٌد  1111110111دولفٌن أوٌل للخدمات البترولٌة لصاحبها ) طارق عبد الفتاح السٌد احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

صٌانة ابار البترول  -تشمل عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ و 3577برلم  21191115فى 

االعمال  -حفر ابار المٌاه واالبار ؼٌر العمٌمة الالزمة الؼراض البترول  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -وتشطٌبها 

ابٌب االنتاج الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وان -معالجة االسطح من الترسٌبات  -المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة 

الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -

 -الهرم  - 19شمة  -الدور االول  - 3ابراج الخلٌج برج  -أ شارع المرٌوطٌه 5التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111ٌر لالستثمار العماري لصاحبها ) حسام دمحم عبد النبً عمر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  التٌس -  27

عن . االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  3651برلم  21191121

وما ورد بمرار رئٌس  2117لسنة  351مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 ---رم اله -ش عبد العزٌز الباسل  11التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : 

بالست مٌكر لطباعة وصناعة العبوات والمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها ) احمد طه جاد المولً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والشنط البالستٌن مع  3583برلم  21191115، لٌد فى  1111110111

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

 -فدان (  75امتداد المنطمة الصناعٌة ابو رواس ) مساحة  15المطعة رلم 

، لٌد فى  11111110111لصاحبها ) على دمحم رشاد ٌوسؾ (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A . Rاٌه ار للمالبس  -  29

عن تجارة الجملة والتجزئة للمالبس . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس      مع مراعاة احكام  3394برلم  21191113

ش احمد  7الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الدور االول بعد االرضً  4ة شم -جزٌرة الدهب  -ناٌل 

، لٌد فى  1111110111اتالنتن ستً العمارٌة لصاحبها ) سعٌد زٌد سعٌد عبد الرب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  3393برلم  21191113



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وما ورد بمرار رئٌس  2117لسنة  351م فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم المدٌ

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -ش زكً ابو السعود  38التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  2511110111بداٌة لالستثمار العماري لصاحبها ) ٌحٌى دمحم معوض دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

عن . االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  3413برلم  21191116

وما ورد بمرار  2117لسنة  351عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم  المدٌم فٌما

. االسكان الذي تؤجر وحداته الؼراض السكن ؼٌر االداري بشرط االٌمل عدد الوحدات  -  2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

تلٌفون  -تصوٌر  -احد او عده ابنٌه  . تمدٌم خدمات رجال االعمال من ) فاكس عن خمسٌن وحدة سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء و

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  56، بجهة :  -كتابه كمبٌوتر  -

، لٌد فى  2511110111بداٌة لالستثمار العماري لصاحبها ) ٌحٌى دمحم معوض دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

وعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردٌن بمانون االستثمار وفً حالة عن (  3413برلم  21191116

عل ى ان  2117لسنة  72عدم التزام الشركة بهاذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

الحوافز الواردة بذات المانون . الامة المزارع السمكٌه . تربٌة جمٌع انواع التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمنات و

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن ،  -الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . 

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  56بجهة : 

، لٌد فى  2511110111لصاحبها ) ٌحٌى دمحم معوض دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بداٌة لالستثمار العماري -  33

عن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  3413برلم  21191116

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  56لالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

، لٌد فى  2111110111الحٌاه لالستثمار العماري لصاحبها ) دمحم عماد عبد هللا بخٌت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

النائٌة والمناطك خارج الوادى عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  3416برلم  21191116

وما ورد بمرار  2117لسنة  351المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على     2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -العمرانٌة  -ش كمال هوٌدي من خاتم المرسلٌن  7ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : كاف

عن .  3443برلم  21191118، لٌد فى  211110111كوٌن لصاحبها  ) دمحم سعٌد احمد علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

المناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و

    2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -العشرٌن فٌصل   -تماطع شارع الملكلة  -بجهة : برج التوحٌد 

مصنع الصفوة للمالبس الجاهزة والوبرٌات  لصاحبها ) احمد ٌحٌى دمحم كمال الدٌن عبد المجٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ن . تجارة الجملة والتجزئة . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة ع 3445برلم  21191118، لٌد فى  111110111

والٌونٌفورم والوبرٌات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ش دمحم شعبان  2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

نٌع لطاعات االلومنٌوم لصاحبها ) عبد الكرٌم دمحم نبٌه لنصوة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الجزٌرة النتاج وتص -  37

عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج لطاعات االلومنٌوم  مع مراعاة احكام  3461برلم  21191119، لٌد فى  511110111

المنطمة  29كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 --المحصورة بٌن الحً المتمٌز 

، لٌد فى  1111110111اسٌل للصناعات الخشبٌة لصاحبها ) كرٌم حسن عبد الهادي حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

بً بكافة انواعه ودهانه واالرضٌات الخشبٌة والنحت عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخش 3471برلم  21191119

والزخرفه علً االخشاب والرخام وكساء وتؽطٌة وكبس الواح الكونتر والفٌبر واالبالكاش بورق المٌالمٌن والفوٌل والفورمٌكا 

لشركة الحصول على كافة وتصنٌع االخشاب وتصنٌع وكبس االبواب  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا
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التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : منطمة الحاجر خارج زمام ؼمازة الكبري بحوض الجبانات بجوار مصنع المصرٌة 

 -الصؾ  -للصناعات الخشبٌة 

 3479برلم  21191119، لٌد فى  511110111مكه فوٌل بان لصاحبها ) علً طه علً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ورق الفوٌل من االلمونٌوم ومواد التعبئة والتؽلٌؾ مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

مدٌنة  -ش المدرسة  -ش محمود سلٌم  3السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الق الدكرور بو -النجوم 

االسطورة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها ) عبد الرحمن احمد عبد الرحمن دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتطرٌز المالبس الجاهزة  مع مراعاة احكام  3481برلم  21191119، لٌد فى  311110111

ش ابو  4لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -ناهٌا  -متفرع من ش احمد نافع  -الدهب 

برلم  21191112، لٌد فى  1111110111الفجر لصاحبها ) اشرؾ عطٌه محمود هاشم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

لمواد الؽذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ ا 3373

امام مسجد  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -من كعبٌش  -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش اسامة الشاذلً 

 -لباء 

، لٌد  5111110111ٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحس -  42

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً  -( استصالح واستزراع األراضً   1عن ) 3384برلم  21191113فى 

دان (  وٌشترط فً هاتٌن ف 21111استزراع األراضً المستصلحة. )وذلن كله فى حدود الل من  -تجعلها لابلة لالستزراع .   

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك 

و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

المحور  - 3/49المطعة رلم  - 1برج  -الدور الثانً  219( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، بجهة : وحدة  2)   2118لسنه  356

 - 11الحً  -المركزي 

، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً  -( استصالح واستزراع األراضً   1عن ) 3384برلم  21191113فى 

فدان (  وٌشترط فً هاتٌن  21111استزراع األراضً المستصلحة. )وذلن كله فى حدود الل من  -تجعلها لابلة لالستزراع .   

, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك  الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع

و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -ٌة جنوب الرسوة المنطمة الصناع -مجمع الصناعات  83( تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، بجهة : وحدة  2)   2118لسنه  356

، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

( تربٌة جمٌع أنواع  3عن سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.   )  3384برلم  21191113فى 

( إلامة المزارع السمكٌة  4والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.   ) الدواجن 

تصنٌع او تجمٌع األجزاء والمكونات وتركٌبها إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة   -الامة وتشؽٌل مصنع    -5وكذا صٌد األسمان .   

االستٌراد والتصدٌر  -6تصنٌع المالبس الجاهزه )النجرى(   -تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة   -واختبارها .   بكافة أنواعها وأحجامها

 - 11الحً  -المحور المركزي  - 3/49المطعة رلم  - 1برج  -الدور الثانً  219، بجهة : وحدة 

، لٌد  5111110111لكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم ا -  45

( تربٌة جمٌع أنواع  3عن سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.   )  3384برلم  21191113فى 

( إلامة المزارع السمكٌة  4)   الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

تصنٌع او تجمٌع األجزاء والمكونات وتركٌبها إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة   -الامة وتشؽٌل مصنع    -5وكذا صٌد األسمان .   

ستٌراد والتصدٌر اال -6تصنٌع المالبس الجاهزه )النجرى(   -تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة   -بكافة أنواعها وأحجامها واختبارها .  

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الرسوة  -مجمع الصناعات  83، بجهة : وحدة 
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، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

منشاه بإفراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل ؼرض على عن والتوكٌالت التجارٌة  * تلتزم ال 3384برلم  21191113فى 

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -حد ة .   

فى شأن سجل المستوردٌن  1982سنة ل 121والمانون رلم  1982لسنة  121تلتزم المنشأة باحكام المانون رلم  -لممارسة نشاطها   

وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه , والٌنشئ تأسٌس المنشأة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 - 11الحً  -المحور المركزي  - 3/49المطعة رلم  - 1برج  -الدور الثانً  219لمزاوالة ؼرضها من الجهات ، بجهة : وحدة 

، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

عن والتوكٌالت التجارٌة  * تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لكل ؼرض على  3384برلم  21191113فى 

الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  مع مراعاة أحكام -حد ة .   

فى شأن سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121تلتزم المنشأة باحكام المانون رلم  -لممارسة نشاطها   

أة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه , والٌنشئ تأسٌس المنش

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الرسوة  -مجمع الصناعات  83لمزاوالة ؼرضها من الجهات ، بجهة : وحدة 

، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

تصنٌع وتجمٌع أجزاء ومكونات  - 7عن المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.  3384برلم  21191113فى 

تصنٌع وتجمٌع الخالٌا  -8أجهزة اإلنارة من كشافات ولمبات اللٌد إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة أحجامها وأختبارها 

أجهزة األنارة من كشافات ولمبات تعمل بالطالة الشمسٌة بكافة أنواعها وأحجامها  -9نواعها وأحجامها وأختبارها الشمسٌة بكافة أ

 -11تصنٌع وتجمٌع أجزاء ومكونات التلٌفون المحمول إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة أنواعها واحجامها  -11واختبارها 

 - 11الحً  -المحور المركزي  - 3/49المطعة رلم  - 1برج  -الثانً  الدور 219تصنٌع المالبس ، بجهة : وحدة 

، لٌد  5111110111االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

تصنٌع وتجمٌع أجزاء ومكونات  - 7الؽرض. عن المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا  3384برلم  21191113فى 

تصنٌع وتجمٌع الخالٌا  -8أجهزة اإلنارة من كشافات ولمبات اللٌد إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة أحجامها وأختبارها 

نواعها وأحجامها أجهزة األنارة من كشافات ولمبات تعمل بالطالة الشمسٌة بكافة أ -9الشمسٌة بكافة أنواعها وأحجامها وأختبارها 

 -11تصنٌع وتجمٌع أجزاء ومكونات التلٌفون المحمول إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة أنواعها واحجامها  -11واختبارها 

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الرسوة  -مجمع الصناعات  83تصنٌع المالبس ، بجهة : وحدة 

، لٌد  5111110111حمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها ا -  51

تصنٌع وتجمٌع أجزاء  -12عن الداخلٌة النسائٌة الالنجٌري والداخلٌة الرجالٌة بكافة أنواعها وأحجامها  3384برلم  21191113فى 

عها وأحجامها  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ألنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة أنوا  LEDو مكونات شاشات العرض 

 1برج  -الدور الثانً  219والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط ، بجهة : وحدة 

 - 11الحً  -المحور المركزي  - 3/49المطعة رلم  -

، لٌد  5111110111ها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحب -  51

تصنٌع وتجمٌع أجزاء  -12عن الداخلٌة النسائٌة الالنجٌري والداخلٌة الرجالٌة بكافة أنواعها وأحجامها  3384برلم  21191113فى 

أنواعها وأحجامها  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ألنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة بكافة   LEDو مكونات شاشات العرض 

 -مجمع الصناعات  83والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط ، بجهة : وحدة 

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الرسوة 

صاحبها ) عماد الدٌن بٌومً دمحم حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ل Emophicoالمصرٌة للصناعات الدوائٌة الحدٌثة ) اٌمفكو (  -  52

عن الامة وتشؽٌل مصنع النتاج ادوٌه بٌطرٌه وادوٌه بشرٌه ومكمالت  3645برلم  21191121، لٌد فى  51111110111ماله ،  

ى الشركة الحصول على كافة ؼذائٌه وتعبئة وتصنٌع اضالات االعالؾ مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 -ش الهرم  211التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

لصاحبها ) عماد الدٌن بٌومً دمحم حسن (  ، تاجر فرد ، رأس  Emophicoالمصرٌة للصناعات الدوائٌة الحدٌثة ) اٌمفكو (  -  53

ؽٌل مصنع النتاج ادوٌه بٌطرٌه وادوٌه بشرٌه ومكمالت عن الامة وتش 3645برلم  21191121، لٌد فى  51111110111ماله ،  

ؼذائٌه وتعبئة وتصنٌع اضالات االعالؾ مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
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طمة الصناعٌة بٌاض العرب المن -بلون لطاع الصناعات الؽذائٌة  197التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعه رلم 

 -شرق النٌل 

لصاحبها ) وائل فوزي ابراهٌم دمحم اسماعٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Universal Shaftٌونٌفرسال شافت  -  54

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن مع مراعاة احكام الموانٌن  3527برلم  21191113، لٌد فى  5111110111

 67ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع بالمطعة رلم واللوائ

 -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  -

ر فرد هاي سونً لالجهزة واالدوات الكهربائٌه والمنزلٌه بجمٌع انواعها لصاحبها ) احمد عبد الناصر عوٌس جوده (  ، تاج -  55

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات واالجهزه  3543برلم  21191114، لٌد فى  51111110111، رأس ماله ،  

الكهربائٌه والمنزاٌه بجمٌع انواعها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -منطمة بٌاض العرب الصناعٌة  -بمطاع الصناعات الهندسٌه  76ها ، بجهة : لطعه رلم التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

برلم  21191114، لٌد فى  5111110111الدمشمٌة لصاحبها ) دمحم خلٌفه عبد هللا دمحم فرج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

طفال مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ولعب اال 3544

 311بمنطمة مخازن الشباب بمنطمة  567وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -المنطمة الصناعٌة  -للصناعات 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 -شركة  ،  الكمبٌوتر    KHADAMAT MIDDLE EASTخدمات مٌدل إٌست لتمدٌم االستشارات فً مجال الهجره بالخارج  -  1

تورٌد  -توزٌع المستحضرات الطبٌه ومستلزمات الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل  -تجارة وتوزٌع االجهزه والمستلزمات الطبٌه 

تجارة وتوزٌع وتأجٌرجمٌع معدات ومواد ومستلزمات البناء والتشطٌبات ) فٌما عدا  -ٌه واكسسوارتها االجهزه الكهربائٌه والطب

تجارة وتوزٌع المواد الكٌماوٌه والمعدنٌه والهندسٌه بكافة انواعها  -تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه بكافة انواعها  -التأجٌر التموٌلً ( 

،لٌدت فى  111111110111تمدٌم االستشارات فً مجال الهجرة   ،رأس مالها    -افة انواعها تجارة وتوزٌع الخامات التعدٌنٌة بك-

توزٌع المستحضرات الطبٌه ومستلزمات  -تجارة وتوزٌع االجهزه والمستلزمات الطبٌه  -، عن الكمبٌوتر  3649برلم  21191121

تجارة وتوزٌع وتأجٌرجمٌع معدات ومواد  -ه واكسسوارتها تورٌد االجهزه الكهربائٌه والطبٌ -الصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل 

تجارة وتوزٌع المواد  -تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌه بكافة انواعها  -ومستلزمات البناء والتشطٌبات ) فٌما عدا التأجٌر التموٌلً ( 

تمدٌم االستشارات فً مجال الهجرة ،  -فة انواعها تجارة وتوزٌع الخامات التعدٌنٌة بكا-الكٌماوٌه والمعدنٌه والهندسٌه بكافة انواعها 

 -مدٌنه الفٌوم  -دله  -ش سعد زؼلول   -عمارات الزراعٌٌن  4 - 3بجهة : شمه 

شركة  ،  ) فٌما عدا    KHADAMAT MIDDLE EASTخدمات مٌدل إٌست لتمدٌم االستشارات فً مجال الهجره بالخارج  -  2

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

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

ادارة  -دارٌه لدي الجهات ؼٌر الحكومٌه فٌما عدا الوساطة التجارٌة الوساطه فً انهاء االجراءات اال -والئحتة التنفٌذٌة ( 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما   ،رأس مالها    2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

والدراسات المتعلمة ، عن ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  3649برلم  21191121،لٌدت فى  111111110111

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

الوساطه فً انهاء االجراءات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -ارٌه لدي الجهات ؼٌر الحكومٌه فٌما عدا الوساطة التجارٌة االد

 -مدٌنه الفٌوم  -دله  -ش سعد زؼلول   -عمارات الزراعٌٌن  4 - 3بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما ، بجهة : شمه  2112



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  لماورد    KHADAMAT MIDDLE EASTتشارات فً مجال الهجره بالخارج خدمات مٌدل إٌست لتمدٌم االس -  3

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 21191121لٌدت فى ، 111111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -، عن لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  3649برلم 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج ف

عمارات الزراعٌٌن  4 - 3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 -مدٌنه الفٌوم  -دله  -ش سعد زؼلول   -

اٌنابوكس   شركة  ،  . الدعاٌة واالعالن . تمدٌم االستشارات وعلى االخص االستشارات فً مجال التسوٌك  ) فٌما عدا  -  4

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

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

ٌجوز   -والئحته التنفٌذٌة ( . . انتاج المحتوي االلكترونً بصوره  المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . . التجارة االلكترونٌة  

، عن . الدعاٌة واالعالن . تمدٌم االستشارات وعلى  3698برلم  21191123،لٌدت فى  111110111للشركة   ،رأس مالها   

االخص االستشارات فً مجال التسوٌك  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

وراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن اال

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . . انتاج المحتوي االلكترونً بصوره  المختلفة من صوت  27علٌها    فى المادة 

 - 17الحً  -كمبوند زاٌد رٌجنسً  -أ  33عمارة  - 13ٌجوز للشركة ، بجهة : شمة   -وصورة وبٌانات . . التجارة االلكترونٌة  

 -الشٌخ زاٌد 

 EGYPTIAN COMPANY FOR INTEGRATED SYSTEMSاٌجٌبشن كامبنً انتجراتٌد سٌستمز للخدمات الهندسٌة  -  5

ENGINEERING SERVICES   راعاة احكام شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

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

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  3697برلم  21191123،لٌدت فى  511110111

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

 -الحً الثالث  -اسواق التعمٌر 

اٌنابوكس   شركة  ،  أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -  6

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن أن تكون  3698برلم  21191123،لٌدت فى  111110111باشرة نشاطها .  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص الالزمة لم

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

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

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -خ زاٌد الشٌ - 17الحً  -كمبوند زاٌد رٌجنسً  -أ  33عمارة  - 13لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة 

 EGYPTIAN COMPANY FOR INTEGRATED SYSTEMSاٌجٌبشن كامبنً انتجراتٌد سٌستمز للخدمات الهندسٌة  -  7

ENGINEERING SERVICES    لسنة  121شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم

ل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى شان سج 1982لسنة  121والمانون رلم  1982

فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

تمدٌم االستشارات الفنٌة الهندسٌة  -لتورٌدات العمومٌة ا -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المنظمة لهذا الؽرض 

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  3697برلم  21191123،لٌدت فى  511110111) فٌما عدا االستشارات   ،رأس مالها   

المستوردٌن وتنظٌم فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 -الحً الثالث  -تمدٌم االستشارات الفنٌة الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات ، بجهة : اسواق التعمٌر  -ورٌدات العمومٌة الت -لانونا 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 EGYPTIAN COMPANY FOR INTEGRATED SYSTEMSاٌجٌبشن كامبنً انتجراتٌد سٌستمز للخدمات الهندسٌة  -  8

ENGINEERING SERVICES   رات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ شركة  ،  المانونٌة واالستشا

من  27وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

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

والدراسات  ، عن المانونٌة واالستشارات 3697برلم  21191123،لٌدت فى  511110111فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

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

 -الحً الثالث  -ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : اسواق التعمٌر 

شركة  ،  تسوٌك وتوزٌع البن والتمور والمكسرات وتعبئتها وتؽلٌفها لدي    Jumeirah D,N,Cجمٌرا للتمور دي ان سً  -  9

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

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن تسوٌك وتوزٌع البن  3716برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111ها   التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والتمور والمكسرات وتعبئتها وتؽلٌفها لدي الؽٌر 

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

المجاورة  - 11رلم  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة

 - 11عمارة  -الحً الثامن  -االولً 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى    Mad Tomatoماد تومٌتو للدعاٌة واالعالن  -  11

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

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

رج ، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخا 3411برلم  21191113،لٌدت فى  111110111

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

ش صالح  21الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المنعم رٌاض الدٌن من عبد 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر ) تلتزم الشركة باحكام المانون    EGY - RUS AGRO L.T.Dروس اجرو المحدودة  -اٌجً  -  11

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121رلم 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار  -لتماوي واالسمدة والحاصالت الزراعٌة واالعالؾ تجارة ا -العمومٌة 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,  -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

،لٌدت فى  211111110111أن تكون االراضى   ،رأس مالها   واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن 

فً شان سجل  1982لسنة  121، عن االستٌراد والتصدٌر ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  3381برلم  21191113

لتماوي واالسمدة تجارة ا -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المستوردٌن وتعدٌالته 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً  -والحاصالت الزراعٌة واالعالؾ 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط  -حدة ( 

 -شرق النٌل  -ش بٌاض العرب 5أن تكون االراضى ، بجهة : فى هاتٌن الحالتٌن 

شركة  ،  مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان    EGY - RUS AGRO L.T.Dروس اجرو المحدودة  -اٌجً  -  12

 351راء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوز

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او  -او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

برلم  21191113،لٌدت فى  211111110111الامة وتشؽٌل مصنع   ،رأس مالها    -الامة المزارع السمكٌة  -ٌن او اللحوم التسم

، عن مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك  3381



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351وزراء رلم الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ال

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  - 2118

الامة وتشؽٌل  -الامة المزارع السمكٌة  -سمٌن او اللحوم والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او الت

 -شرق النٌل  -ش بٌاض العرب 5مصنع ، بجهة : 

شركة  ،  محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وؼربلة    EGY - RUS AGRO L.T.Dروس اجرو المحدودة  -اٌجً  -  13

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -كهة والمواد الؽذائٌة بكافة انواعها وحفظ وتجفٌؾ وتجمٌد الحاصالت الزراعٌة والخضروات والفا

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

لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ت

برلم  21191113،لٌدت فى  211111110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

، عن محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وؼربلة وحفظ وتجفٌؾ وتجمٌد الحاصالت الزراعٌة والخضروات  3381

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -هة والمواد الؽذائٌة بكافة انواعها والفاك

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

حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، الهٌئات السالفة او تشترٌها او تل

 -شرق النٌل  -ش بٌاض العرب 5بجهة : 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    EGY - RUS AGRO L.T.Dروس اجرو المحدودة  -اٌجً  -  14

، عن السارٌة وعلى الشركة  3381برلم  21191113،لٌدت فى  211111110111نشاطها  ،رأس مالها    الالزمة لمباشرة

 -شرق النٌل  -ش بٌاض العرب 5الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات  -لدي الؽٌر الطباعة  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    Mad Tomatoماد تومٌتو للدعاٌة واالعالن  -  15

التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27ادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -التسوٌك االلكترونً  -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن الدعاٌة  3411برلم  21191113،لٌدت فى  111110111الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -لدي الؽٌر  الطباعة -واالعالن 

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

ٌجوز  -التسوٌك االلكترونً  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مادة االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى ال

ش  21للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : 

 -صالح الدٌن من عبد المنعم رٌاض 

شركة  ،   .الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الؽذائٌة االساسٌة والتكمٌلٌة    Naturelle Foodناتشٌو ؼٌل فوود  -  16

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -وخاصة المنتجات الخالٌة من ) الجلوتٌن والفٌنٌل واالنٌن والكازٌن ( 

لتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن .الامة وتشؽٌل  3417برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز   -مصنع لتصنٌع المنتجات الؽذائٌة االساسٌة والتكمٌلٌة وخاصة المنتجات الخالٌة من ) الجلوتٌن والفٌنٌل واالنٌن والكازٌن ( 

و التى لد للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 -المنطمة الصناعٌة  154الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : لطعة رلم 

 -مخازن الشباب 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .     Naturelle Foodناتشٌو ؼٌل فوود  -  17

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  3417برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها   

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  154عة رلم لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لط



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها     Pro Qualityبرو كوالٌتً                -  18

الزمة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال 3447برلم  21191118،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  63لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مالتً تاسكس للتجارة والتورٌدات العامة   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  -  19

الحصول على كافة ، عن السارٌة وعلى الشركة  3488برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -شارع احمد الجزار متفرع من شارع جسر الكنٌسه المنٌب الجٌزه  17التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    Pro Qualityبرو كوالٌتً                -  21

ا _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة والتطبٌمات بمختلؾ انواعه

ادخال البٌانات على الحاسبات  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

نظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم ل

، عن  3447برلم  21191118،لٌدت فى  511110111والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات   ،رأس مالها   

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم -المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  63

الها   الشركة الهندسٌة لتشؽٌل المعادن   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس م -  21

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ،  3369برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111

 ---ابو رواش  -امتداد المنطمة الصناعٌة  -أ  3بجهة : لطعة رلم 

ٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح الشام للتصمٌمات والمماوالت   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذ -  22

،لٌدت فى  111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ات السارٌة ، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار 3712برلم  21191127

الحً  -المجاورة االولً  - 38العمار رلم  - 6وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الثالث 

تركٌب االدوات الكهربائٌة واجهزة المرالبه الداخلٌة  -الشام للتصمٌمات والمماوالت   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  23

مماوالت اعمال  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة  -تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للمبانً والمنشات  -اعد والمص

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -التشطٌبات الداخلٌة والواجهات 

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

 -، عن التورٌدات العمومٌة  3712برلم  21191127،لٌدت فى  111110111السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

المماوالت العامة  -تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للمبانً والمنشات  -تركٌب االدوات الكهربائٌة واجهزة المرالبه الداخلٌة والمصاعد 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مماوالت اعمال التشطٌبات الداخلٌة والواجهات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

 -المجاورة االولً  - 38العمار رلم  - 6الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : شمة 

 -الحً الثالث 

استصالح وتجهٌز االراضى  -ت العامة المماوال -مبارن الزلٌحان لالستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العماري  -  24

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

عدا مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما 

ٌجوز  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  21191127،لٌدت فى  15111110111للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع   -العامة  المماوالت -، عن االستثمار العماري  3718

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع 

ا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عد



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

 -صل فٌ -المتفرع من ش حسن دمحم  -متفرع من ش ابو عبٌدة بن الجراح  -حارة عمار بن ٌاسر  11من الوجوة مع ، بجهة : 

مبارن الزلٌحان لالستثمار العماري   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  25

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

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  المانون والئحتة

 لمباشرة نشاطها

  

، عن الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  3718برلم  21191127،لٌدت فى  15111110111،رأس مالها     

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

المتفرع من ش حسن  -متفرع من ش ابو عبٌدة بن الجراح  -حارة عمار بن ٌاسر  11جهة : التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، ب

 -فٌصل  -دمحم 

ٌجوز  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تورٌد المواد الؽذائٌة    MASTERماستر لتورٌدات المواد الؽذائٌة  -  26

وة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 الالزمة لمباشرة نشاطها

  

 -، عن التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تورٌد المواد الؽذائٌة  3714برلم  21191127،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 -المحور المركزي  -مول سٌتً ستارز  - 6برج  -الدور السابع  9التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

  -: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة وحامض السلٌفونٌن  72بٌور للكٌماوٌات   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  27

انشطة خارج  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع زٌوت السٌارات  -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المخصبات الزراعٌة والسوبرفوسفات الامة 

: التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة وتوزٌع زٌوت السٌارات تلتزم الشركة بافراد  72لانون 

ة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الوارد

: الامة  72، عن انشطة خاصة بمانون  3741برلم  21191129،لٌدت فى  111110111والحوافز الواردة   ،رأس مالها   

ؽٌل مصنع لتصنٌع المخصبات الزراعٌة والسوبرفوسفات الامة وتش  -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة وحامض السلٌفونٌن 

: التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً  72انشطة خارج لانون  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع زٌوت السٌارات  -

مانون االستثمار وفً حالة عدم االخص تجارة وتوزٌع زٌوت السٌارات تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة ب

 -ش الهرم  167التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : 

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2117لسنة  72بٌور للكٌماوٌات   شركة  ،  بمانون االستثمار رلم  -  28

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -واردة بذات المانون بالضمانات والحوافز ال

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

بما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ط

، عن بمانون االستثمار رلم  3741برلم  21191129،لٌدت فى  111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -الواردة بذات المانون علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2117لسنة  72

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

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

 -ش الهرم  167المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111110111بٌور للكٌماوٌات   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  29

 -ش الهرم  167، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  3741برلم  21191129

دمحم كمال كامل عبد البالً وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن علً البارد مع مراعاة احكام  -  31

افة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن علً البارد مع مراعاة  3749برلم  21191129،لٌدت فى  3111110111

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

 -مخازن الشباب  -المنطمه الصناعٌه  - 469رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -شركة  ،  . االستثمار والتسوٌك العماري .    property hills oneبروبٌرتً هٌلز ون  -  31

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

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

مة والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

  -، عن . االستثمار والتسوٌك العماري .  3774برلم  21191131،لٌدت فى  1511110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

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

طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 --- 16مكتب رلم  -الطابك االول  -  Aتوٌن تاور  التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مبنى

الامة  -هوتٌلز مانجٌمنت كومبانً الدارة وتشؽٌل المطاعم والمنشات السٌاحٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  -  32

مله او المرتبطه بذلن سواء كانت وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المك

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والمتوتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

 -ت الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءا 2112لسنة  311مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

،  3764برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم 

االدارة والتسوٌك السٌاحً  -او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واالنشطة المكمله 

بشان شركات االدارة  2112لسنة  311للفنادق والمتوتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ، بجهة :  -ترخٌص بها الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات ال

 -مٌدان سفنكس  -فندق جولدن ان  -لاعمة ساٌكلون والسهرانٌن 

هوتٌلز مانجٌمنت كومبانً الدارة وتشؽٌل المطاعم والمنشات السٌاحٌة   شركة  ،  الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -  33

ة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌه

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

،  3764برلم  21191131،لٌدت فى  511110111لتراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

عن الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لاعمة ساٌكلون 

 -مٌدان سفنكس  -فندق جولدن ان  -والسهرانٌن 

د هللا وشرٌكٌه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة عزت الصابر سالم جا -  34

لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح 

ك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌ

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

،لٌدت  11111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

، عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع  3771برلم  21191131فى 

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم 

لسنة  351الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 -هضبة االهرام  -ش جاردٌنٌا  -د  271الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

نجمة السٌدة  زٌنب للزٌوت   شركة  ،  . تجارة الجملة والتجزئه للزٌوت والشحوم بانواعها والمواد البترولٌة للماكٌنات  -  35

 ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -وخطوط االنتاج 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

برلم  21191111،لٌدت فى  511110111افة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   الشركة الحصول على ك

ٌجوز للشركة أن   -، عن . تجارة الجملة والتجزئه للزٌوت والشحوم بانواعها والمواد البترولٌة للماكٌنات وخطوط االنتاج  3363

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 -الهرم  -كفر الجبل  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش زؼلول بجوار مصنع الشوربجً 

شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    LAROSEEالروزٌه للتجارة العامة والتصدٌر  -  36

 511110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  3386برلم  21191113،لٌدت فى 

 -مدٌنة الفردوس  -المجاورة االولً  -بلون ن 6وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -ضباط الشرطه المسم االستثماري 

بشان شركات االدارة  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -،  .   مطعم الحاوي   شركة -  37

الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   . استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشٌز ( .  الامة وتشؽٌل الفنادق )  

والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطه بذالن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة  الثابته ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة

او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع الماكوالت والمشروبات   

ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -ن . ، ع 3374برلم  21191112،لٌدت فى  1811110111،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   . استؽالل العالمات التجارٌة )  2112لسنة  311

لمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او الفرنشٌز ( .  الامة وتشؽٌل الفنادق )  الثابته ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة وا

المرتبطه بذالن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابته والكافترٌات 

 --الملن فٌصل  -ش ابو بكر الصدٌك  18لتمدٌم كافة انواع الماكوالت والمشروبات ، بجهة : 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -وي   شركة  ،  ) عدا الكحلٌة (  مطعم الحا -  38

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

،لٌدت فى  1811110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع ٌجوز للشركة أن ت  -، عن ) عدا الكحلٌة (   3374برلم  21191112

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

الملن  -ش ابو بكر الصدٌك  18والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 --فٌصل 

استؽالل  -لعمارٌه شراء وبٌع وتملٌن وتأجٌر وادارة االصول ا -شركة  ،  . التسوٌك العماري .    Destinationدستٌناشن  -  39

م العالمات التجارٌة ) الفرنشٌز ( . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  . التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رل

ت فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة         تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارا 1982لسنة  121

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

شراء وبٌع وتملٌن  -، عن . التسوٌك العماري .  3379برلم  21191113،لٌدت فى  151110111المالٌة النشطة   ،رأس مالها   

استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشٌز ( . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  .  -العمارٌه وتأجٌر وادارة االصول 

فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة          1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشار



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اكتوبر  6 -الدور االول  -ٌولٌو المركزي  26محور  - 17وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ، بجهة : مبنى رلم 

- 

من  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة  شركة  ،  الشركات   Destinationدستٌناشن  -  41

لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع  -على حدة  ( . 

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

املة فى مجال ، عن الشركات الع 3379برلم  21191113،لٌدت فى  151110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . الامة وتنظٌم المعارض  27االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة  ( . 

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوه مع الش

 26محور  - 17الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : مبنى رلم 

 -اكتوبر  6 -الدور االول  -ٌولٌو المركزي 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    A   R     Creative             Advertisingاٌة ار كرٌٌتؾ ادفرتٌزنج  -  41

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  3367برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111رأس مالها   لمباشرة نشاطها .  ،

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 --المنصورة سابما  -وفً ش الدكتور احمد الح 7لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  . الدعاٌة واالعالن . الطباعة لدى الؽٌر .    A   R     Creative             Advertisingاٌة ار كرٌٌتؾ ادفرتٌزنج  -  42

زمة لمباشرة نشر وتوزٌع الكتب  . استؽالل حموق الملكٌة الفكرٌة . انشاء الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات الال

النشاط مسبما . اصدار النشرات بصفة ؼٌر دورٌة  . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحمالت العامة ) بشرط استصدار 

التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . تصمٌم الجرافٌن والرسوم المتحركة . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم 

،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121انون رلم الشركة باحكام الم

، عن . الدعاٌة واالعالن . الطباعة لدى الؽٌر . نشر وتوزٌع الكتب  . استؽالل حموق الملكٌة الفكرٌة .  3367برلم  21191111

زمة لمباشرة النشاط مسبما . اصدار النشرات بصفة ؼٌر دورٌة  . انشاء الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات الال

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحمالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . تصمٌم 

 1982لسنة  121مانون رلم الجرافٌن والرسوم المتحركة . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام ال

 --المنصورة سابما  -ش الدكتور احمد الحوفً  7، بجهة :  1982لسنة  121والمانون رلم 

شركة  ،  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال    A   R     Creative             Advertisingاٌة ار كرٌٌتؾ ادفرتٌزنج  -  43

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة   -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . التورٌدات العمومٌة 

ماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اع

 21191111،لٌدت فى  1111110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

شركة اى حك فى مزاولة ؼرضها ، عن فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس ال 3367برلم 

اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 

ال ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعما  -التورٌدات العمومٌة 

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

 --المنصورة سابما  -ش الدكتور احمد الحوفً  7تشترٌها ، بجهة : 

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الدولٌة الزراعٌة واسالٌب الري الحدٌث   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى ا -  44

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة  3412برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 -الهرم  -ش الدكتور حمودة متفرع من ش زؼلول  11الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة    Sasa company for packaging and tradingركة ساسا للتعبئة والتجارة ش -  45

وتؽلٌؾ ملح الطعام  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول 

,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة 

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ ملح الطعام  التجارة العامة  3392برلم  21191113،لٌدت فى  11111110111

وه مع الشركات و ؼٌرها التً والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوج

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات 

ائح والمرارات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

بمنطمه مخازن الشباب  847السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المطعه رلم 

 -والصناعات الصؽٌره بامتداد المنطمه الصناعٌه السادسه 

استصالح وتجهٌز االراضى  -المماوالت العامة  -اري الهداٌه لالستثمار العماري والتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،  االستثمار العم -  46

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

الؽمر  فٌما عدا  مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك

ٌجوز  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع   -المماوالت العامة  - ، عن االستثمار العماري 3383

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع 

ؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك ال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

 -ج ش احمد عرابً المهندسٌن الجٌزة 91من الوجوة مع ، بجهة : 

لتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد الهداٌه لالستثمار العماري وا -  47

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن الشركات وؼٌرها التى تزاول  3383برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -ن الجٌزة ج ش احمد عرابً المهندس91ٌالشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الدولٌة الزراعٌة واسالٌب الري الحدٌث   شركة  ،  . المماوالت العامة . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى  -  48

تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض 

زراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها االستصالح واالست

. بٌع وشراء وتصدٌر كافة   -   2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

،  3412برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111سمدة   ،رأس مالها   المستلزمات والتجهٌزات الزراعٌة من بذور وتماوي وا

عن . المماوالت العامة . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى 

راع وان تستخدم طرق الرى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستز

ومراعاة  2117لسنة  351الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

. بٌع وشراء وتصدٌر كافة المستلزمات والتجهٌزات الزراعٌة من بذور وتماوي   -   2118لسنة  356لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -الهرم  -ش الدكتور حمودة متفرع من ش زؼلول  11مدة ، بجهة : واس

 -بٌع وشراء وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌة  -الدولٌة الزراعٌة واسالٌب الري الحدٌث   شركة  ،  ومبٌدات وادوٌة زراعٌة  -  49

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -ٌط  . بٌع وشراء وتصدٌر المعدات الزراعٌة ومعدات لوازم الري ولوازم الري االلً والرش والتنم

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

لمانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

، عن  3412برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

بٌع وشراء وتصدٌر المعدات الزراعٌة ومعدات لوازم الري  -بٌع وشراء وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌة  -ومبٌدات وادوٌة زراعٌة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   -التنمٌط  . ولوازم الري االلً والرش و

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11كام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

 -الهرم  -ش الدكتور حمودة متفرع من ش زؼلول 

شركة  ،  . . إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم    ROYAL FOOD CATERINGروٌال فود لألؼذٌة والخدمات الفندلٌة       -  51

تجهٌز الفنادق باألساس والمفروشات .  -تمدٌم خدمات الكاترنج -لوجبات الجاهزة والمستلزمات الفندلٌة تورٌد ا -الثابتة والكفترٌات

فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .االستراد تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها م  -وتعدٌالته   . 

 21191116،لٌدت فى  511110111باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

تمدٌم  -وجبات الجاهزة والمستلزمات الفندلٌة تورٌد ال -، عن . . إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم الثابتة والكفترٌات 3423برلم 

تجهٌز الفنادق باألساس والمفروشات . إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .االستراد تلتزم الشركة باحكام  -خدمات الكاترنج

لحة او تشترن باى وجه ٌجوز للشركة أن تكون لها مص  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته   .  1982لسنة  121المانون رلم 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

 الدور االرضى -المهندسٌن  -شارع اسراء  11، بجهة : 

انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات  -ٌانات شركة  ،  نمل وتداول الب   Pro Qualityبرو كوالٌتً                -  51

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التصدر  -التورٌدات العمومٌة  -التسوٌك االلكترونً  -العلمٌة 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ف

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

انشاء  -ت ، عن نمل وتداول البٌانا 3447برلم  21191118،لٌدت فى  511110111واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التصدر  -التورٌدات العمومٌة  -التسوٌك االلكترونً  -وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة 

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

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مص

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  63والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 SMART ACADEMY                        FOR                            شركة اكادٌمٌة ذكاء للتطوٌر المهنً        -  52

PROFESSIONAL DEVELOPMENT    ًشركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العدادروتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة والتدرٌب ف

التراخٌص الالزمة لكل معرض الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار  -تسوٌك مراكز التدرٌب  -مجال االدارة 

تمدٌم االستشارات )  -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة من الجهات المعنٌة (  -علً حدة ( 

ستشارات فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا اال

، عن الامة وتشؽٌل مركز  3475برلم  21191119،لٌدت فى  2111110111المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  -تسوٌك مراكز التدرٌب  -العدادروتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة والتدرٌب فً مجال االدارة 

تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص  -راخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( ) بشرط استصدار الت

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -الالزمة من الجهات المعنٌة ( 

الحً  - 4مج  - 283عمار  - 1شارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ، بجهة : شمة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االست

 -الرابع 

 SMART ACADEMY                        FORشركة اكادٌمٌة ذكاء للتطوٌر المهنً                                    -  53

PROFESSIONAL DEVELOPMENT    من  27فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة شركة  ،  الشركات العاملة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

رج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخا

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

ى ،لٌدت ف 2111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

من لانون سوق راس  27، عن الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  3475برلم  21191119

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

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

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

 -الحً الرابع  - 4مج  - 283عمار  - 1رة نشاطها ، بجهة : شمة الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مالتً تاسكس للتجارة والتورٌدات العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  54

) تلتزم الشركة باحكام  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة االستٌراد و -تجارة وتوزٌع انواع السٌارات بكافة انواعها  -الخدمت العامة  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

لجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من ا

، عن التجارة العامة  3488برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

 -تجارة وتوزٌع انواع السٌارات بكافة انواعها  -الخدمت العامة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة االستٌراد و

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

شارع احمد  17لجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ، بجهة : التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من ا

 -الجزار متفرع من شارع جسر الكنٌسه المنٌب الجٌزه 

الامة وتنظٌم  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه  -مالتً تاسكس للتجارة والتورٌدات العامة   شركة  ،  الؽرض (  -  55

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( المعارض والم

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

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

، عن الؽرض (  3488برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

مرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل الامة وتنظٌم المعارض والمؤت -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -معرض علً حدة ( 

سالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

شارع  17تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -احمد الجزار متفرع من شارع جسر الكنٌسه المنٌب الجٌزه 

دٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج شركة  ،  التكنولوجٌا الح   Tools Communicationتولز كومنٌكٌشن  -  56

انشاء  -14انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13(  2113لسنة  64الحربى رلم 

علمة بتحوٌل االنشطة المت -15وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى تسوٌك االنتاج 

،  3521برلم  21191113،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    -الفنً  

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -13(  2113لسنة  64) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  عن التكنولوجٌا الحدٌثة

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -14العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى  االنشطة المتعلمة -15المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ،  -بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى تسوٌك االنتاج الفنً  

 -شارع المسجد االلصً المهندسٌن  13بالدور االرضً  2بجهة : شمه رلم 

شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Tools Communicationنٌكٌشن تولز كوم -  57

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

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة

، عن وجه من  3521برلم  21191113،لٌدت فى  511110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 2ة نشاطها ، بجهة : شمه رلم الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

 -شارع المسجد االلصً المهندسٌن  13بالدور االرضً 

 -شركة  ،   الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة    Tools Communicationتولز كومنٌكٌشن  -  58

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص  -ونً تصمٌم الموالع االلكترونٌه والتطبٌمات الذكٌه وادارة المحتوي االلكتر

االنتاج  -الالزمة لكل معرض علً حدة ( والمؤتمرات والمهرجانات الفنٌه و الثمافٌة والؽنائٌة والماٌام باعمال الجرافٌن والثري دي 

استؽالل العالمات  -دوبالج  - مكساج -صوت  -الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة وكافة االعمال الفنٌة تصوٌر 

، عن الدعاٌة  3521برلم  21191113،لٌدت فى  511110111صناعة تكنولوجٌا   ،رأس مالها    -1 -التجارٌه ) الفرنشاٌز ( 

 -ترونً تصمٌم الموالع االلكترونٌه والتطبٌمات الذكٌه وادارة المحتوي االلك -واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( والمؤتمرات والمهرجانات الفنٌه و الثمافٌة 

االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة وكافة االعمال الفنٌة تصوٌر  -والؽنائٌة والماٌام باعمال الجرافٌن والثري دي 

بالدور  2صناعة تكنولوجٌا ، بجهة : شمه رلم  -1 -استؽالل العالمات التجارٌه ) الفرنشاٌز (  -دوبالج  -اج مكس -صوت  -

 -شارع المسجد االلصً المهندسٌن  13االرضً 

شركة  ،  المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم    Tools Communicationتولز كومنٌكٌشن  -  59

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -2اللكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى وتطوٌر ا

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة

 3521برلم  21191113،لٌدت فى  511110111ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة   ،رأس مالها    -5وبٌانات 

طوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد ، عن المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وت

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلك3انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4

 -شارع المسجد االلصً المهندسٌن  13بالدور االرضً  2، بجهة : شمه رلم 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك    SHIBO FOR Industry and tradingشٌبو للصناعة والتجارة  -  61

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

رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  3372برلم  21191112،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ا وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 --الهرم  -الدور االرضً  -أ شارع مهران من شارع احمد لطفى السٌد  8لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التنفٌذٌة مع    M k Y                      COMMUNICATIONSشنز                         ام كً واي كومٌونٌكٌ -  61

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

عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  ، 3398برلم  21191113،لٌدت فى  511110111مالها   

 - 2111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : أركان بالزا امام مدخل زاٌد 

ئٌة والمكمالت الؽذائٌة وااللبان شركة  ،  استٌراد وتصدٌر المواد الؽذا   HUDهوود للتطوٌر وادارة المشروعات التجارٌة  -  62

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والعصائر والفكهة والمخبوزات تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌ

المماوالت العامة والمتخصصٌة  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  

 3361برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111ومماوالت تشطٌب المبانً والدٌكور والمماوالت الكهرومٌكانٌة   ،رأس مالها   

د الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة وااللبان والعصائر والفكهة والمخبوزات تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ، عن استٌراد وتصدٌر الموا

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121

التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

المماوالت العامة والمتخصصٌة ومماوالت تشطٌب المبانً والدٌكور والمماوالت  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  

 -المهندسٌن  -ش محً الدٌن ابو العز  23الكهرومٌكانٌة ، بجهة : 

 -الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافٌهات والكافترٌات  -شركة  ،     HUDالمشروعات التجارٌة  هوود للتطوٌر وادارة -  63

 -التورٌدات العمومٌة  -بٌع الوجبات والعصائر والمخبوزات  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الوجبات والعصائر والمخبوزات 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121م التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رل

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الوجبات والعصائر  -الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافٌهات والكافترٌات  -، عن  3361

ن رلم التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانو -التورٌدات العمومٌة  -بٌع الوجبات والعصائر والمخبوزات  -والمخبوزات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 -المهندسٌن  -ً الدٌن ابو العز ش مح 23باحكام الموانٌن ، بجهة : 

الوساطه ؼً انهاء االجراءات امام  -شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض    HUDهوود للتطوٌر وادارة المشروعات التجارٌة  -  64

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -الجهات ؼٌر الحكومٌة 

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

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

 3361برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    الشركة الحصول على

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الوساطه ؼً انهاء االجراءات امام الجهات ؼٌر الحكومٌة  -، عن المنظمة لهذا الؽرض 

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -المهندسٌن  -ش محً الدٌن ابو العز  23: 

شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ    SHIBO FOR Industry and tradingشٌبو للصناعة والتجارة  -  65

العطور وادوات التجمٌل والدوٌدرانت بمختلؾ انواعها  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة 

ها . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع واجهزة الكمبٌوتر بمختلؾ انواع

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم 

،لٌدت فى  1111110111ناطك الصادر   ،رأس مالها   طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا الم

، عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ العطور وادوات التجمٌل والدوٌدرانت بمختلؾ  3372برلم  21191112

عها . استصالح انواعها  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزة الكمبٌوتر بمختلؾ انوا

وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن 

أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

 --الهرم  -الدور االرضً  -أ شارع مهران من شارع احمد لطفى السٌد  8مناطك الصادر ، بجهة : الؽمر  فٌما عدا ال

لسنة  351شركة  ،  بها لرار رئٌس الوزراء رلم    SHIBO FOR Industry and tradingشٌبو للصناعة والتجارة  -  66

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  االستثمار -   2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء 

ٌجوز للشركة أن   - . تجارة الجملة والتجزئه       2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رلم 

،لٌدت  1111110111تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351، عن بها لرار رئٌس الوزراء رلم  3372برلم  21191112فى 

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة االستثمار  -   2118

وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -. تجارة الجملة والتجزئه        2118لسنة  356

 --الهرم  -الدور االرضً  -أ شارع مهران من شارع احمد لطفى السٌد  8وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : 

شركة  ،  الدعاٌة    M k Y                      COMMUNICATIONSام كً واي كومٌونٌكٌشنز                          -  67

تمدٌم االستشارات وعلً االخص االستشارات التسوٌمٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -واالعالن 

عاملة فى المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات ال

تصمٌم شعارات الشركات )  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها   ،رأس مالها    -اللوجو (  

تمدٌم االستشارات وعلً االخص االستشارات  -، عن الدعاٌة واالعالن  3398برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

التسوٌمٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  -تصمٌم شعارات الشركات ) اللوجو (   -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 - 2111اٌد ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها ، بجهة : أركان بالزا امام مدخل ز
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  _ اعمال    M k Y                      COMMUNICATIONSام كً واي كومٌونٌكٌشنز                          -  68

انتاج المحتوى  -تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  االلكترونى

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

انشاء وادارة   ،رأس مالها    -وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  انشاء -والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

، عن _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم  3398برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

ادخال  -نى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى االلكترو -المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر 6البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

اء وادارة المناطك انش -النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

 - 2111انشاء وادارة ، بجهة : أركان بالزا امام مدخل زاٌد  -التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة 

الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  24 -  69

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

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  3399برلم  21191113،لٌدت فى  51111110111

 17تراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 --برج الجامع ش  العمدة من ش الهرم 

لسنة  121الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  24 -  71

م اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌ 1982لسنة  121والمانون رلم  1982

فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 -ا هو مسموح به لانونا  التجارة اللعامة والتوزٌع فٌم -المنظمة لهذا الؽرض  . ادارة وتشؽٌل وتطوٌر وتجهٌز الصٌدلٌات  

، عن .االستٌراد  3399برلم  21191113،لٌدت فى  51111110111تصنٌع االدوٌه   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌه 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

نظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وت

الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . ادارة وتشؽٌل وتطوٌر وتجهٌز 

برج الجامع  17تصنٌع االدوٌه ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌه  -فٌما هو مسموح به لانونا  التجارة اللعامة والتوزٌع  -الصٌدلٌات  

 --ش  العمدة من ش الهرم 

الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  البشرٌه و البٌطرٌه والمستحضرات واالالت الطبٌه والتعوٌضٌه واالدوات المعملٌه  24 -  71

مبٌدات الحشرٌه والمنظفات الصناعٌه ومنظفات النمو والمخصبات الزراعٌه لدى الؽٌر والمستحضرات التشخٌصٌه والمطهرات وال

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -الدعاٌه واالعالن   -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

، عن البشرٌه و  3399برلم  21191113،لٌدت فى  51111110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

ت والمبٌدات البٌطرٌه والمستحضرات واالالت الطبٌه والتعوٌضٌه واالدوات المعملٌه والمستحضرات التشخٌصٌه والمطهرا

الدعاٌه  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -الحشرٌه والمنظفات الصناعٌه ومنظفات النمو والمخصبات الزراعٌه لدى الؽٌر 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -واالعالن  

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، باعمالها او التى لد 

 --برج الجامع ش  العمدة من ش الهرم  17بجهة : 

ص شركة  ،  . الدعاٌة واالعالن . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌ   pro it upبرو إٌت أب  -  72

االزمة لكل معرض على 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 

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌه  27ها    فى المادة المالٌة المنصوص علٌ

، عن . الدعاٌة واالعالن . الامة وتنظٌم  3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111والتلفزٌونٌه والفٌدٌو   ،رأس مالها   

اخٌص االزمة لكل معرض على حدة ( . تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التر

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

من لانون سوق راس المال والئحته  27علٌها    فى المادة المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص 
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 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المهندسٌن  -شارع البطل احمد عبد العزٌز  19التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو ، بجهة : 

 -محافظة الجٌزة  -دائرة لسم العجوزة 

. الدعاٌة واالعالن . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص  شركة  ،    pro it upبرو إٌت أب  -  73

االزمة لكل معرض على حدة ( . تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 

ن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ع

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌه  27المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

عن . الدعاٌة واالعالن . الامة وتنظٌم  ، 3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111والتلفزٌونٌه والفٌدٌو   ،رأس مالها   

المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص االزمة لكل معرض على حدة ( . تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات 

ة عن االوراق المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌ

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

 - المهندسٌن -شارع البطل احمد عبد العزٌز  19التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنً والتوزٌع لالفالم السنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو ، بجهة : 

 -محافظة الجٌزة  -دائرة لسم العجوزة 

 -شركة  ،  والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌة والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر    pro it upبرو إٌت أب  -  74

وبٌعها فٌما تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت 

المٌام بتصمٌم وتركٌب اللفتات واللوحات والشاسٌهات والهٌاكل الخاصة  -المٌام بتصمٌمات الجرافٌن  -عدا التاجٌر التموٌلً  . 

المٌام باعمال  -تأجٌر واستئجار الشاسٌهات الخاصة بالعالنات  -بالوحات االعالنٌة واللوحات الداخلٌة االرشادٌة الخاصة بالمبانً 

، عن والمسرحٌات والمسلسالت  3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111كور الالزمة لالستودٌوهات   ،رأس مالها   الدٌ

تصحٌح الوان  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االذاعٌة والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر 

المٌام بتصمٌم  -المٌام بتصمٌمات الجرافٌن  -ضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  . تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر واال -( 

تأجٌر  -وتركٌب اللفتات واللوحات والشاسٌهات والهٌاكل الخاصة بالوحات االعالنٌة واللوحات الداخلٌة االرشادٌة الخاصة بالمبانً 

شارع البطل احمد عبد العزٌز  19الدٌكور الالزمة لالستودٌوهات ، بجهة :  المٌام باعمال -واستئجار الشاسٌهات الخاصة بالعالنات 

 -محافظة الجٌزة  -دائرة لسم العجوزة  -المهندسٌن  -

 -شركة  ،  والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌة والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر    pro it upبرو إٌت أب  -  75

تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  - دوبالج -مٌكساج  -صوت 

المٌام بتصمٌم وتركٌب اللفتات واللوحات والشاسٌهات والهٌاكل الخاصة  -المٌام بتصمٌمات الجرافٌن  -عدا التاجٌر التموٌلً  . 

المٌام باعمال  -تأجٌر واستئجار الشاسٌهات الخاصة بالعالنات  -الخاصة بالمبانً بالوحات االعالنٌة واللوحات الداخلٌة االرشادٌة 

، عن والمسرحٌات والمسلسالت  3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111الدٌكور الالزمة لالستودٌوهات   ،رأس مالها   

تصحٌح الوان  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -وبالج د -مٌكساج  -صوت  -االذاعٌة والتلفزٌونٌه وكافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر 

المٌام بتصمٌم  -المٌام بتصمٌمات الجرافٌن  -تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  .  -( 

تأجٌر  -ادٌة الخاصة بالمبانً وتركٌب اللفتات واللوحات والشاسٌهات والهٌاكل الخاصة بالوحات االعالنٌة واللوحات الداخلٌة االرش

شارع البطل احمد عبد العزٌز  19المٌام باعمال الدٌكور الالزمة لالستودٌوهات ، بجهة :  -واستئجار الشاسٌهات الخاصة بالعالنات 

 -محافظة الجٌزة  -دائرة لسم العجوزة  -المهندسٌن  -

ٌجوز للشركة أن   -ؤتمرات والحفالت . المماوالت العامة  شركة  ،  والمعارض ولاعات الم   pro it upبرو إٌت أب  -  76

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

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

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

الت ، عن والمعارض ولاعات المؤتمرات والحف 3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   -. المماوالت العامة  

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

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

دائرة  -المهندسٌن  -شارع البطل احمد عبد العزٌز  19الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -محافظة الجٌزة  -لسم العجوزة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة أن   -شركة  ،  والمعارض ولاعات المؤتمرات والحفالت . المماوالت العامة     pro it upإٌت أب برو  -  77

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

ز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن والمعارض ولاعات المؤتمرات والحفالت  3411برلم  21191116،لٌدت فى  11110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   -. المماوالت العامة  

مج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

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

دائرة  -المهندسٌن  -شارع البطل احمد عبد العزٌز  19الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -محافظة الجٌزة  -لسم العجوزة 

شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان    SOFT TSPسوفت تً اس بً  -  78

الموانٌن واللوائح  تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

،لٌدت فى  51110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  3416برلم  21191113

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشتر

المرحلة  - 2نموذج  - 62عمارة  - 5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -الثالثة للمشروع المومً لمدٌنه 

االستثمار العمارى  -: تخطٌط والامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة  72احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  انشطة لانون  -  79

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة 

صناعة  -1 - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ٌس الوزراء رلم ما ورد بمرار رئ

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

، عن انشطة لانون  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى   ،رأس مالها   

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -: تخطٌط والامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة  72

وما ورد  2117لسنة  351الوزراء رلم  خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1 - 2118لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 115وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى ، بجهة : عمار رلم 

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -سنتر فراج المحور الخدمً 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -2احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،   -  81

نظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات و3بمختلؾ انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4والتدرٌب علٌها 

ٌلها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽ7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6وبالوسائل االلكترونٌة 

 -2، عن  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم   ،رأس مالها   8والتدرٌب علٌها 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4نظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات و

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم ، بجهة : 8ٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽ7الحاسبات بمختلؾ انواعها 

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -سنتر فراج المحور الخدمً  115عمار رلم 

 -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  لشبكات نمل وتداول البٌانات  -  81

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع  -11مات االنترنت االتصاالت وخد

انشاء  -13انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

_  حاضنات االعمال  14مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى

، عن  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111االنشطة المتعلمة   ،رأس مالها    -15التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

المشروعات التى  -11مات االنترنت االتصاالت وخد -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9لشبكات نمل وتداول البٌانات 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انشاء وادارة مراكز  - 12تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى -13التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

االنشطة المتعلمة ،  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -سنتر فراج المحور الخدمً  115بجهة : عمار رلم 

دي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  بتحوٌل المحتوى التملٌ -  82

مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االداري ,  -ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

مشروعات االسكان  -بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة , سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عدة ابنٌة 

: المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  72انشطة خارج لانون  -االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل 

، عن  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور   ،رأس مالها    -والكهرومٌكانٌكٌة 

 -تملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى بتحوٌل المحتوى ال

مشروعات االسكان التً ٌتم تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االداري , بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن 

مشروعات االسكان االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهة  -ٌة وحدة سكنٌة , سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عدة ابن

مماوالت التشطٌبات  -: المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة  72انشطة خارج لانون  -لمحدودي الدخل 

 -ثانً الحً ال -المحور المركزي  -سنتر فراج المحور الخدمً  115واعمال الدٌكور ، بجهة : عمار رلم 

تجارة  -مماوالت اعمال تورٌد وتركٌب وصٌانه االلمونٌوم واالنشاءات المعدنٌة  -احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،   -  83

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وتوزٌع اكسسوارات المعدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة 

علً الشركة  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121شان تنظٌم اعمال الوكالة اللتجارٌة والمانون رلم  فً 1982

االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً 

مماوالت اعمال تورٌد  -، عن  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111رأس مالها   التمتع بالمزاٌا والحوافز   ،

االستٌراد  -تجارة وتوزٌع اكسسوارات المعدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة  -وتركٌب وصٌانه االلمونٌوم واالنشاءات المعدنٌة 

 121فً شان تنظٌم اعمال الوكالة اللتجارٌة والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة 

سنتر فراج  115، بجهة : عمار رلم  االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -المحور الخدمً 

علً ان التتمتع االنشطة خارج  2117لسنة  72احمد جمال احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  الواردة بمانون االستثمار رلم  -  84

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مر

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

علً ان  2117لسنة  72، عن الواردة بمانون االستثمار رلم  3691برلم  21191123،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

مانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالض

سنتر فراج المحور الخدمً  115السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -

شركة  ،  . انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا  الدولٌه ( مع مراعاة احكام الموانٌن   ناصر سالمه دمحم وشرٌكه  -  85

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

اره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا  الدولٌه ( مع مراعاة ، عن . انشاء او اد 3737برلم  21191129،لٌدت فى  311111110111

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

 ---طرٌك المنصورٌة  -كفر حكٌم  - 12

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها    Office One hundred and oneأوفٌس مائه وواحد  -  86

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

، عن  3731برلم  21191128،لٌدت فى  1111111.111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 - 429ا ، بجهة : مكتب الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

 -الشٌخ زاٌد  - 2111امام مدخل زاٌد  -اركان بالزا  - 4مبنً  -الدور الرابع 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  تجهٌز الماعات لعمد االجتماعات والمؤتمرات والحفالت    Office One hundred and oneأوفٌس مائه وواحد  -  87

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -والمعاونه الكتابٌة (  -عمال السكرتارٌة والمناسبات وكذلن تمدٌم الخدمات المرتبطة بها من ) ا

البرٌد االلكترونً (  -تلٌفون محلً ودولً  -طباعه مستندات  -كتابه  -فاكس  -خدمات رجال االعمال ) تصوٌر  -مسموع به لانونا 

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش -

 3731برلم  21191128،لٌدت فى  11111110111التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

) اعمال  ، عن تجهٌز الماعات لعمد االجتماعات والمؤتمرات والحفالت والمناسبات وكذلن تمدٌم الخدمات المرتبطة بها من

 -فاكس  -خدمات رجال االعمال ) تصوٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموع به لانونا  -والمعاونه الكتابٌة (  -السكرتارٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -البرٌد االلكترونً (  -تلٌفون محلً ودولً  -طباعه مستندات  -كتابه 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ،  الوجوة مع

 -الشٌخ زاٌد  - 2111امام مدخل زاٌد  -اركان بالزا  - 4مبنً  -الدور الرابع  - 429بجهة : مكتب 

شركة  ،   تمدٌم االستشارات المالٌة والتسوٌمٌة  ) فٌما عدا    TAMتام الدولٌة لالستشارات المالٌة وتحصٌل الفواتٌر  -  88

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

من لانون سوق راس المال  27ا فى المادة االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌه

 -الوساطه فً انهاء االجراءات االدارٌة لدي الجهات ؼٌر الحكومٌة  -تحصٌل الفوتٌر  -تسوٌك وبٌع المنتجات  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن  3675برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111العمل فً نشاط االستعالم المٌدانً فٌما عدا االستعالم   ،رأس مالها   

س تمدٌم االستشارات المالٌة والتسوٌمٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة را

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

الوساطه فً انهاء  -تحصٌل الفوتٌر  -تسوٌك وبٌع المنتجات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27فى المادة 

برج  3العمل فً نشاط االستعالم المٌدانً فٌما عدا االستعالم ، بجهة : شمة رلم  -االجراءات االدارٌة لدي الجهات ؼٌر الحكومٌة 

 -المركزي  المحور -الشمراء 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -شركة  ،  االئتمانً    TAMتام الدولٌة لالستشارات المالٌة وتحصٌل الفواتٌر  -  89

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال ش

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

 3675برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كاف

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن االئتمانً 

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ت

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -المحور المركزي  -برج الشمراء  3: شمة رلم 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة    THE        HEAL THY CORNERS              FOR TRADINGذا هٌلثً كورنرز للتجارة  -  91

تمدٌم  -التصدٌر  -تورٌد الوجبات الجاهزة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التجارة العامة  -المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -الوجبات الجاهزة والماكوالت والمشروبات ؼٌر الكحولٌة 

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ع

،لٌدت فى  151110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

والتوزٌع فٌما هو مسموح به  التجارة العامة -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  3777برلم  21191131

ٌجوز للشركة ان  -تمدٌم الوجبات الجاهزة والماكوالت والمشروبات ؼٌر الكحولٌة  -التصدٌر  -تورٌد الوجبات الجاهزة  -لانونا 

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

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

 -اكتوبر اول  6 -الحً الثامن  - 49/  8المانون والئحتة ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة    THE        HEAL THY CORNERS              FOR TRADINGذا هٌلثً كورنرز للتجارة  -  91

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

ات السارٌة وعلى ، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار 3777برلم  21191131،لٌدت فى  151110111

 -اكتوبر اول  6 -الحً الثامن  - 49/  8الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة الهندسٌة لتشؽٌل المعادن   شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن وجلفنة الحدٌد وتصنٌع اعمدة االنارة  -  92

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -ء والصاج الالزم لمستلزمات الكهرباء    وابراج الكهربا

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

، عن . الامة وتشؽٌل مصنع  3369برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن   -باء والصاج الالزم لمستلزمات الكهرباء    لتشكٌل المعادن وجلفنة الحدٌد وتصنٌع اعمدة االنارة وابراج الكهر

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

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

امتداد المنطمة  -أ  3المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : لطعة رلم 

 ---ابو رواش  -الصناعٌة 

مماوالت التشٌد وتجهٌز وصٌانة المبانً واعمال  -مدٌنة االبداع للمماوالت والتورٌدات   شركة  ،   االستثمار العماري  -  93

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك  -الدٌكور والتشطٌبات ومماوالت الصرؾ الصحً 

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -التورٌدات العمومٌة  -حالتها واعداد ها للبناء او بٌعها ب

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

 -، عن االستثمار العماري  3419برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111رأس مالها   العاملة فى مجال االوراق المالٌة   ،

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن  -مماوالت التشٌد وتجهٌز وصٌانة المبانً واعمال الدٌكور والتشطٌبات ومماوالت الصرؾ الصحً 

تمدٌم االستشارات  -التورٌدات العمومٌة  -ا بحالتها االراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعداد ها للبناء او بٌعه

الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

 -الدور االول  -ش ابوزٌد  3، بجهة : االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة  27مدٌنة االبداع للمماوالت والتورٌدات   شركة  ،  المنصوص علٌها فى المادة  -  94

كات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر -المٌام باعمال االشراؾ الهندسً  -( 

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

رٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -المٌام باعمال االشراؾ الهندسً  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27، عن المنصوص علٌها فى المادة  3419

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

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

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

 -الدور االول  -ش ابوزٌد  3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات فً مجاالت التخطٌط االداري والموارد البشرٌة  ) فٌما عدا    THE HUNTER S K Mذا هانتر  -  95

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

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

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  ادارة -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم االستشارات  3441برلم  21191118،لٌدت فى  111110111لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص   ،رأس مالها   

ارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة فً مجاالت التخطٌط االداري والموارد البشرٌة  ) فٌما عدا االستش

زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

ة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم ادار -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 

 -ش سٌد ابراهٌم  6بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص ، بجهة :  2112لسنة  311

 -ٌة الامة وتشؽٌل وادارة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشر -شركة  ،  بها    THE HUNTER S K Mذا هانتر  -  96

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -تمدٌم خدمات التعهٌد مجال الحاسب االلً 

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

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشتر

،لٌدت فى  111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تمدٌم خدمات التعهٌد  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشؽٌل وادارة  -، عن بها  3441برلم  21191118



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -مجال الحاسب االلً 

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

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

 -ش سٌد ابراهٌم  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    Destinationدستٌناشن  -  97

 3379برلم  21191113،لٌدت فى  151110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ، عن المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة اح

 -اكتوبر  6 -الدور االول  -ٌولٌو المركزي  26محور  - 17الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مبنى رلم 

تصدٌر  -ٌما هو مسموح به لانونا شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع ف   LAROSEEالروزٌه للتجارة العامة والتصدٌر  -  98

تصدٌر المٌاه المعدنٌه والطبٌعٌه والحلوي  -تصدٌر مخلفات الدواجن  -الشوكوالته بجمٌع انواعها واشكالها وتصنٌعها لدي الؽٌر 

ت ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركا -تصدٌر االسمان وذوات المشور  -والحلوٌات 

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

، عن  3386برلم  21191113،لٌدت فى  511110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

تصدٌر  -تصدٌر الشوكوالته بجمٌع انواعها واشكالها وتصنٌعها لدي الؽٌر  -ٌما هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع ف

ٌجوز للشركة ان تكون  -تصدٌر االسمان وذوات المشور  -تصدٌر المٌاه المعدنٌه والطبٌعٌه والحلوي والحلوٌات  -مخلفات الدواجن 

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

بلون ن 6ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

 -ضباط الشرطه المسم االستثماري  -مدٌنة الفردوس  -المجاورة االولً  -

ٌجوز للشركة ان تكون  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  المماوالت العامة    OfoQ For Constructionافك لالنشاءات  -  99

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

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  3418برلم  21191116،لٌدت فى  5111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الصؾ  - 511بجوار محطة كهرباء التبٌن  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عرب ابو ساعد 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -كوفً شوب أسمرا   شركة  ،  الامة وتشؽٌل كوفً شوب  -  111

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السال

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شوب  ، عن الامة وتشؽٌل كوفً 3465برلم  21191119،لٌدت فى  11110111

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

انون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الم

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

 -الدور االرضً  - 36محل رلم  -المحور المركزي  -/ ب  17/  1لطعة  -مول روٌال تاورز 

ة  ،  . اعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للشركات  . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب شرك   WORK YARDورن ٌارد  -  111

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   -وتنمٌة الموارد البشرٌة     

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ف

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    . 

  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن . اعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للشركات  . الامة وتشؽٌل  3492برلم  21191111،لٌدت فى  111110111مالها   ،رأس    

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة     

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -الدور االول  3راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها    . ، بجهة : شمة رلم والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 --المهندسٌن  -ش دمشك  - 5عمار رلم 

شركة  ،  المماوالت العامة    Almasar For Contracting And Technologyالمسار للمماوالت والتكنولوجٌا  -  112

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات  -مال التصمٌمات الهندسٌة اع -االستثمار والتسوٌك العماري  -والكهرومٌكانٌكٌة 

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

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

،لٌدت فى  2511110111تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة   ،رأس مالها    -التنفٌذٌة ( 

 -اعمال التصمٌمات الهندسٌة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -، عن المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكٌة  3518برلم  21191111

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

ص علٌها فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصو

تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 

 -شارع ابراهٌم البعثً  - 46عمار رلم  -بالدور االرضً  1، بجهة : شمة رلم 

التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  لها    Almasar For Contracting And Technologyالمسار للمماوالت والتكنولوجٌا  -  113

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -صٌانة المبانً  -

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا

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

 3518برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -صٌانة المبانً  -التورٌدات العمومٌة  -، عن لها 

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

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة 

 -بالدور االرضً  1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -شارع ابراهٌم البعثً  - 46عمار رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الممرمشات وتحمٌص  -عاصم دمحم بشٌر النعسان وشرٌكه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه  -  114

البن واللب مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

الامة وتشؽٌل مصنع  -، عن تجاره الجمله والتجزئه  3545برلم  21191114،لٌدت فى  4111110111نشاطها  ،رأس مالها   

لتصنٌع الممرمشات وتحمٌص البن واللب مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -المحور المركزي  - 55 وحدة -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مشروع روٌال تاورز 

شركة المركز العالمً لالبداع واالبتكار البٌنً ورٌاده االعمال   شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  -  115

التراخٌص  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  3537برلم  21191113،لٌدت فى  51110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 - 3مجاورة  - 6الحً  - 8عمارة  - 1الزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة التراخٌص ال

شركة المركز العالمً لالبداع واالبتكار البٌنً ورٌاده االعمال   شركة  ،  الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار  -  116

تمدٌم  -ة وورش العمل الخاصة بها الامة وتنظٌم المؤتمرات فً مجال البٌئ -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

االستشارات البٌئٌة وعمل مبادرات للتوعٌة البٌئٌة واعداد دراسات تمٌٌم االثر البٌئً لمشروعات التنمٌة المستدامة  ) فٌما عدا 

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

 21191113،لٌدت فى  51110111االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المؤتمرات  -، عن الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة (  3537برلم 

تمدٌم االستشارات البٌئٌة وعمل مبادرات للتوعٌة البٌئٌة واعداد دراسات تمٌٌم االثر  -ئة وورش العمل الخاصة بها فً مجال البٌ



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البٌئً لمشروعات التنمٌة المستدامة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس 

ستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص ، المال واالستحواذ وكذا اال

 - 3مجاورة  - 6الحً  - 8عمارة  - 1بجهة : شمة 

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    ROYAL FOOD CATERINGروٌال فود لألؼذٌة والخدمات الفندلٌة       -  117

ة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالف

برلم  21191116،لٌدت فى  511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع ، عن كما ٌجوز لها ان ت 3423

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

 الدور االرضى -المهندسٌن  -شارع اسراء  11

شركة  ،  نشاط صناعة السٌنماومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل               درجه اجنسً   361 -  118

تجاره الجمله  -االنتاج السنمائً او دور العرض او تشؽٌلها , بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع 

_ اعمال تصمٌم وانتاج 3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم -والتجزئه 

انتاج المحتوى االلكترونى  -4البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن  3461برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111ادخال   ،رأس مالها    -5بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

نشاط صناعة السٌنماومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السنمائً او دور العرض او تشؽٌلها , بما فً ذلن من 

للبرمجٌات ولواعد اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -تجاره الجمله والتجزئه  -تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 3البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

ادخال ، بجهة  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -هرم ستً اوراسكم  B2 - 22: شمة 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -شركة  ،  البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة               درجه اجنسً   361 -  119

التسوٌك  -المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ٌجوز للشركة ان تكون  -ج الراضً المنطمة الصناعٌه لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعٌه للمناطك الصناعٌه والتروٌ

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

، عن  3461برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111ها ان   ،رأس مالها   ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ل

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى  -البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

راضً المنطمة الصناعٌه لجذب رؤوس االموال التسوٌك والتروٌج ال -رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والمشروعات الصناعٌه للمناطك الصناعٌه 

ان ، بجهة وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

 -هرم ستً اوراسكم  B2 - 22: شمة 

شركة  ،  تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام               درجه اجنسً   361 -  111

كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

، عن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  3461برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -هرم ستً اوراسكم  B2 - 22على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

االستثمار  -مماوالت التشطٌبات والدٌكور  -أم المري العمارٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -  111

لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر -التورٌدات العمومٌة  -والتسوٌك العماري 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

تصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخ

، عن المماوالت العامة  3472برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111ٌجوز   ،رأس مالها    -المنظمة لهذا الؽرض ( 

 االستٌراد والتصدٌر -التورٌدات العمومٌة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -مماوالت التشطٌبات والدٌكور  -والمتخصصة والمتكاملة 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -بالدور الثانً  2ٌجوز ، بجهة : شمة  -تصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( لمزاولة ؼرضها من الجهات المخ

 -المحور المركزي  -المجاورة االولً  -الحً الرابع  -بالعمار رلم 

رها التى أم المري العمارٌة   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ -  112

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

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعل

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  3472

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

المحور  -المجاورة االولً  -الحً الرابع  -بالعمار رلم  -دور الثانً بال 2التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -المركزي 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    RIZME SOFTWARE SOLUTIONSرزمً لحلول البرمجٌات  -  113

ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  3487برلم  21191119،لٌدت فى  21110111نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -الهرم  -ش مسجد المؽفرة من ش ترسا  11

شركة  محمود خلٌفه للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  -  114

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  3493برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

طرٌك الكرٌمات  -بجوار محطة مٌاه الشرب ) حسن عالم (  -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الكرٌمات 

 -اطفٌح   -الزعفرانه 

لتجارة العامة شركة  محمود خلٌفه للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  . المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله . ا -  115

التورٌدات العمومٌة . االستثمار العماري  . الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المتكاملة او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او 

رٌة او ثمافٌة  . شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها تجا

، عن . المماوالت  3493برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111او بعد الامه المنشأت علٌها  االستٌراد   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة . االستثمار العماري  .  -. التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  العامة والمتخصصة والمتكامله

ء الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المتكاملة او المرتبطه بذلن سوا

تجارٌة او ثمافٌة  . شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها  كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او

بجوار محطة مٌاه الشرب )  -بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشأت علٌها  االستٌراد ، بجهة : الكرٌمات 

 -اطفٌح   -طرٌك الكرٌمات الزعفرانه  -حسن عالم ( 

شركة  محمود خلٌفه للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  -  116

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم 

ها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة ؼرض

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع محطاط خرصانه جاهزة وخالطات االسفلت والكسارات 

برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها    ادارة واستؽالل المحاجر  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا   -والبلدرات 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121، عن والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  3493

اال بعد الحصول على  شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها

التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الامة وتشؽٌل مصنع 

ادارة واستؽالل المحاجر  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  -لتصنٌع محطاط خرصانه جاهزة وخالطات االسفلت والكسارات والبلدرات 

 -اطفٌح   -طرٌك الكرٌمات الزعفرانه  -بجوار محطة مٌاه الشرب ) حسن عالم (  -جهة : الكرٌمات ، ب



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6شركة  ،     Tools Communicationتولز كومنٌكٌشن  -  117

تنفٌذ  -9مال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات _ اع8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

العلمى من اجل التنمٌة مشروعات البحث والتطوٌر  -12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

برلم  21191113،لٌدت فى  511110111والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات   ،رأس مالها   

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6، عن  3521

االتصاالت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9ل التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات _ اعما8علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم  -11وخدمات االنترنت 

علمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد مشروعات البحث والتطوٌر ال -12الصناعٌة 

 -شارع المسجد االلصً المهندسٌن  13بالدور االرضً  2ومشروعات ، بجهة : شمه رلم 

شركة  ،  لخدمات وصٌانة السٌارات  . تمدٌم خدمات    TRADE COMPANY ALKWATالشركة التجارٌة الكوٌتٌة  -  118

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   -للمبانً والمنشأت .  النظافة

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

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

برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -ة للمبانً والمنشأت . ، عن لخدمات وصٌانة السٌارات  . تمدٌم خدمات النظاف 3688

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

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

 -الشٌخ ذاٌد  -الدور الثانً  -سنتر العاٌك  13بجهة : 

شركة  ،  لخدمات وصٌانة السٌارات  . تمدٌم خدمات    TRADE COMPANY ALKWATالشركة التجارٌة الكوٌتٌة  -  119

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   -النظافة للمبانً والمنشأت . 

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

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

برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -، عن لخدمات وصٌانة السٌارات  . تمدٌم خدمات النظافة للمبانً والمنشأت .  3688

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  مصر او فى الخارج كما ٌجوز

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

 -الشٌخ ذاٌد  -الدور الثانً  -سنتر العاٌك  13بجهة : 

شركة  ،  .  شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ    TRADE COMPANY ALKWATالشركة التجارٌة الكوٌتٌة  -  121

تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه 

االستثمار والتسوٌك  العماري  -دارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر والتجارٌه واال

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -المٌام باعمال مماوالت البناء واالزاالت  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -

، عن .  شراء وبٌع وتاجٌر  3688برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111مة وتشؽٌل مركز   ،رأس مالها   لانونا  .   الا

وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة 

 -ارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالد

التجارة العامة  -المٌام باعمال مماوالت البناء واالزاالت  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -االستثمار والتسوٌك  العماري 

 -الشٌخ ذاٌد  -الدور الثانً  -سنتر العاٌك  13وتشؽٌل مركز ، بجهة :  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .   الامة

شركة  ،  .  شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ    TRADE COMPANY ALKWATالشركة التجارٌة الكوٌتٌة  -  121

تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه 

االستثمار والتسوٌك  العماري  -ٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر والتجارٌه واالدارٌه والترف

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -المٌام باعمال مماوالت البناء واالزاالت  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن .  شراء وبٌع وتاجٌر  3688برلم  21191123،لٌدت فى  51111110111ز   ،رأس مالها   لانونا  .   الامة وتشؽٌل مرك

وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة 

 -ٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌه

التجارة العامة  -المٌام باعمال مماوالت البناء واالزاالت  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -االستثمار والتسوٌك  العماري 

 -الشٌخ ذاٌد  -الدور الثانً  -سنتر العاٌك  13، بجهة : والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .   الامة وتشؽٌل مركز 

 -سوق الفجاله للتجارة والتورٌدات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  122

اى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -تجارة و تورٌد االدوات الصحٌة والسٌرامٌن 

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

واللوائح  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن

،لٌدت فى  1511110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجارة و تورٌد االدوات  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  3696برلم  21191123

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  - الصحٌة والسٌرامٌن

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

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

الحً العاشر  - 6المجاورة  -ب  79عمارة  - 11الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

- 

لة  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  . امواج العلمٌن   شركة  ،  . تورٌد مستلزمات  المعدات الثمٌ -  123

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومماوالت اعمال الكهرومٌكانٌكا  . شراء وبٌع وتأجٌر وامتالن االراضً بهدؾ تمسٌمها 

التجارٌة واالدارٌة بؽرض تملكها او تأجٌرها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها . الامة الوحدات السكنٌة و

   ) عدا التأجٌر التموٌلً ( او بٌعها . الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌز المدارس والمعاهد الفنٌة والحضانات فٌما الٌتعدى التعلٌم الثانوي

مٌلة  . التجارة العامة ، عن . تورٌد مستلزمات  المعدات الث 3738برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  . المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومماوالت اعمال الكهرومٌكانٌكا  . شراء وبٌع 

 وتأجٌر وامتالن االراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها . الامة الوحدات السكنٌة

والتجارٌة واالدارٌة بؽرض تملكها او تأجٌرها ) عدا التأجٌر التموٌلً ( او بٌعها . الامة وتشؽٌل وادارة وتجهٌز المدارس والمعاهد 

 -أ شارع التحرٌر  27الفنٌة والحضانات فٌما الٌتعدى التعلٌم الثانوي ، بجهة : 

ٌجوز للشركة   -. مماوالت انشاء المدارس بؽرض بٌعها او تأجٌرها  امواج العلمٌن   شركة  ،  وفٌما عدا المدارس الدولٌة -  124

أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

دولٌة . مماوالت ، عن وفٌما عدا المدارس ال 3738برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -انشاء المدارس بؽرض بٌعها او تأجٌرها 

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

فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السال

 -أ شارع التحرٌر  27والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون  -التصدٌر  -ركة  ،  تجارة العطور ومستحضرات التجمٌل اللؤلؤة للتجارة والتوزٌع والتصدٌر   ش -  125

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

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -رات التجمٌل ، عن تجارة العطور ومستحض 3726برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذل

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -عمارات الصفا والمروه بجوار ستدٌو مصر 1على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  مراكز    M k Y                      COMMUNICATIONS                   ام كً واي كومٌونٌكٌشنز       -  126

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -نت التجارة االلكترونٌة عبر االنتر -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 511110111ون والئحتة   ،رأس مالها   ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

انشاء وادارة مراكز  -، عن مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  3398برلم  21191113،لٌدت فى 

ٌجوز  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 - 2111والئحتة ، بجهة : أركان بالزا امام مدخل زاٌد الحكام المانون 

اإلشارة الذكٌة   شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  -  127

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

، عن فى مصر او فى  3427برلم  21191116،لٌدت فى  511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة م

 9احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 المرٌوطٌة-شارع دمحم عبد المجٌد البطران  -عمارات الشركة الفرعونٌة 

إلامة وإدارة وتشؽٌل وصٌانة  -الحدٌد واكسسوراتةاإلشارة الذكٌة   شركة  ،   . الؽرض تجارة وتورٌد وتركٌب اعمال  -  128

محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة والصٌانة 

  -ات االتصاالت . المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة الخاصة بالشروعات الفنٌة لشبك -المتنملة لها وال ٌشمل ذلن اإلذاعة والتلٌفزٌون 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

، عن . الؽرض تجارة وتورٌد  3427برلم  21191116،لٌدت فى  511110111لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

إلامة وإدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار  -دٌد واكسسوراتةوتركٌب اعمال الح

المماوالت  -الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة والصٌانة المتنملة لها وال ٌشمل ذلن اإلذاعة والتلٌفزٌون 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -االتصاالت . الكهرومٌكانٌكٌة الخاصة بالشروعات الفنٌة لشبكات 

عمارات الشركة  9الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : 

 المرٌوطٌة-شارع دمحم عبد المجٌد البطران  -الفرعونٌة 
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                       Of Exhibitions and Conferences    شركة  ،  إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -مٌة التورٌدات العمو -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة (  

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

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

، عن إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص  3446برلم  21191118،لٌدت فى  511110111

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -التورٌدات العمومٌة  -كل معرض علً حدة (  الالزمة ل

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

مدٌنة  - 24بلون  13والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 -امبابة  -العمال 

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  -لمشروعات   شركة  ،  تصدٌر الحاصالت الزراعٌة اٌه ام اس لالستثمار وإدارة ا -  131

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والكافترٌات 

ستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس فى شان سجل الم 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم 

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

، عن  3474برلم  21191119،لٌدت فى  51110111التجارة العامة   ،رأس مالها    -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

االستٌراد  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -تصدٌر الحاصالت الزراعٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المست

 3التجارة العامة ، بجهة : شمة  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

 -الثانً  الحً - 5مجاورة  - 2عمار  -

االستثمار  -اٌه ام اس لالستثمار وإدارة المشروعات   شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  131

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والتطوٌر العماري 

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعماله

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

،  3474برلم  21191119،لٌدت فى  51110111لالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -االستثمار والتطوٌر العماري  -عن والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

فة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 -الحً الثانً  - 5مجاورة  - 2عمار  - 3: شمة 

  -شركة نمله لتأجٌر السٌارات لحساب الؽٌر   شركة  ،  . تأجٌر السٌارات لحساب الؽٌر ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن (  -  132

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من

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

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . 

  

، عن . تأجٌر السٌارات لحساب الؽٌر ) عدا النمل السٌاحً  3489برلم  21191119،لٌدت فى  151110111،رأس مالها      

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   -واللٌموزٌن ( 

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

ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

 ---حدائك االهرام  -( منطمة ) و (  44على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : مكرر عمارة رلم  ) 

 شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   Domedical Care&Mediaدومٌدٌكال كٌر & مٌدٌا           -  133

، عن  3549برلم  21191114،لٌدت فى  511110111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الدور  -واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول دوان تاون 

 -الشٌخ زاٌد  -االول 

شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او    Podu Mediaو مٌدٌا لالنتاج الفنً والتوزٌع بودٌ -  134

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

 3513برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111لتراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

ة ، عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌ

لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع المجاوره االولً  134عماره  - 2: مدخل الشٌخ زاٌد 

دوٌة شركة  ،  التصنٌع لدي الؽٌر لال   Revelon Health Solutionرٌفلون هلث سولٌوشن                            -  135

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل و المطهرات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة 

 514110111تسجٌل وتسوٌك   ،رأس مالها    -ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

دوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة ، عن التصنٌع لدي الؽٌر لال 3437برلم  21191118،لٌدت فى 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ومستحضرات التجمٌل و المطهرات 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة و 1982لسنة  121والمانون رلم  1982

فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 -االهرام  -هضبة الهرم  - 18ش  -أ  561تسجٌل وتسوٌك ، بجهة :  -المنظمة لهذا الؽرض ( 

شركة  ،  وتوزٌع االدوٌة البشرٌة    Revelon Health Solution                   رٌفلون هلث سولٌوشن         -  136

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل و المطهرات 

الها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعم

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

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

، عن وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة  3437برلم  21191118،لٌدت فى  514110111مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الخاصة ومستحضرات التجمٌل و المطهرات 

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

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

هضبة الهرم  - 18ش  -أ  561شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى ال

 -االهرام  -

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع    TIBA INTERNATIONAL COMPANY FOR FOILطٌبه الدولٌه للفوٌل  -  137

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون ل -المنتجات من الفوٌل وورق السولٌفان 

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

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

،لٌدت فى  5111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات من الفوٌل وورق السولٌفان  3462برلم  21191119

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

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

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

 -فٌصل بوالق الدكرور  -ش االربعٌن  -برج الرافٌرا  3 -الدور الخامس  - 4لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه رلم 

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ٌ -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    One 2 One Mediaوان تو وان مٌدٌا  -  138

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

ئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الدعاٌة واالعالن  3473برلم  21191119،لٌدت فى  1111110111مالها   

وجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من ال

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 -المهندسٌن  -ش لبنان  52: 

 -تسوٌك المنتجات والزٌوت البترولٌة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات    OIL PROأوٌل برو  -  139

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

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  3486برلم  21191119،لٌدت فى  311110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -تسوٌك المنتجات والزٌوت البترولٌة  -محطات تموٌن السٌارات 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة 

 9الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محلٌن رلمً 

 -الحً المتمٌز  -مركز طٌبه التجاري والترفٌهً  -, الدور االرضً  11 -



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة     CAPITAL ONE INTERNATERNATIONALحً كابٌتال وان انترناشٌونال لالستثمار والتسوٌك العماري والسٌا -  141

،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن بها وذلن  3519برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

ش عبد المادر المتفرع من ش محمود  - 18عمارة رلم  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه بالدور االول علوي 

 -اللواء ارض  -مرسً 

ابراهٌم عبده عبد الراضً وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لـ : فصل وتعبئة ؼاز االكسجٌن لالؼراض الصناعٌه  -  141

انتاج ونعبئة  -فصل وتعبئة نٌتروجٌن لالؼراض الصناعٌه ) سائل (  -فصل وتعبئة نٌتروجٌن لالؼراض الصناعٌه ) ؼاز (  -

تجاره الجمله والتجزئه النابٌب ؼاز االسٌتٌلٌن  -انتاج ؼاز االكسجٌن لالؼراض الطبٌه  -عٌه ارجون سائل لالؼراض الصنا

والهلٌوم وثانً اكسٌد الكربون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لـ : فصل  3516برلم  21191111ٌدت فى ،ل 11111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

فصل وتعبئة نٌتروجٌن  -فصل وتعبئة نٌتروجٌن لالؼراض الصناعٌه ) ؼاز (  -وتعبئة ؼاز االكسجٌن لالؼراض الصناعٌه 

تجاره  -ؼراض الطبٌه انتاج ؼاز االكسجٌن لال -انتاج ونعبئة ارجون سائل لالؼراض الصناعٌه  -لالؼراض الصناعٌه ) سائل ( 

الجمله والتجزئه النابٌب ؼاز االسٌتٌلٌن والهلٌوم وثانً اكسٌد الكربون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -صل الطالبٌة فٌ -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش عبد الرحمن الشٌمً من ش الجمعٌة 

 -الهرم 
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االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار  -،   االستثمار والتسوٌك العماري 

الامة وتشؽٌل  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311 الوزاري رلم

الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او 

 1111110111ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل   ،رأس مالها    ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك  -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  3519برلم  21191111،لٌدت فى 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2112لسنة  311الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  -واجراءات الترخٌص بها 

مافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ث

ارض اللواء  -ش عبد المادر المتفرع من ش محمود مرسً  - 18عمارة رلم  -فٌها علً اال ٌمل ، بجهة : شمه بالدور االول علوي 

- 
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،  مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه 

ٌجوز للشركة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -منها علً نصؾ اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان ت

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

، عن مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة  3519م برل 21191111،لٌدت فى  1111110111

 -عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصؾ اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

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

عبد المادر المتفرع من ش محمود ش  - 18عمارة رلم  -فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : شمه بالدور االول علوي 

 -ارض اللواء  -مرسً 

ٌجوز  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المخلالت والمواد الؽذائٌة    high Deamهاي دام لتصنٌع المواد الؽذائٌه  -  144

بٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ش

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  3476برلم  21191119،لٌدت فى  51110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -المخلالت والمواد الؽذائٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او ال

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

 -الهرم  -المجزر االلً  -ش مدرسة االورمان  21لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -شركة  ،  تجارة لعب االطفال والهداٌا ومستلزماتها    Berry Toysبٌري توٌز  -  145

 121والمانون رلم  1982لسنة  121كة باحكام المانون رلم التوكٌالت التجارٌة علً ان تلتزم الشر -به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال  1982لسنة 

 -المنظمة لهذا الؽرض بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

، عن تجارة لعب االطفال  3546برلم  21191114،لٌدت فى  111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

التوكٌالت التجارٌة علً ان تلتزم  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -والهداٌا ومستلزماتها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ركة باحكام المانون رلم الش

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

 - 612ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : شمة  -المنظمة لهذا الؽرض  الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 -العمرانٌة  -شارع خاتم المرسلٌن  -ابراج بنن مصر  - 3برج أ مدخل  - 6الدور 

شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Berry Toysبٌري توٌز  -  146

مالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باع

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن او تشترن  3546برلم  21191114،لٌدت فى  111110111ٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخ

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة

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

 -العمرانٌة  -لٌن شارع خاتم المرس -ابراج بنن مصر  - 3برج أ مدخل  - 6الدور  - 612شمة 
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AND RESTANT MANAGEMENT    شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة واالدارٌة ) فٌما عدا االستشارات  -تورٌد الوجبات الجاهزة والتٌن اواي  -عدا الكحولٌة  والمشروبات

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

من لانون سوق راس المال والئحتة  27عاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة النشطة الشركات ال

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة  3541برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111الامة   ،رأس مالها    -التنفٌذٌة ( 

تمدٌم االستشارات  -تورٌد الوجبات الجاهزة والتٌن اواي  -ا الكحولٌة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والمشروبات عد

ذ التسوٌمٌة واالدارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحوا

من  27لة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العام

 - 1وحدة رلم  1الدور  -سٌتً سنتر  -الامة ، بجهة : برج زٌن سنتر علً الدٌن  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 
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AND RESTANT MANAGEMENT    التجارة العامة  -شركة  ،  وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الدعاٌة واالعالن  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

، عن وتشؽٌل مركز العداد  3541برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111ئح والمرارات   ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوا

 -الدعاٌة واالعالن  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

سٌتً  -للوائح والمرارات ، بجهة : برج زٌن سنتر علً الدٌن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

 - 1وحدة رلم  1الدور  -سنتر 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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AND RESTANT MANAGEMENT     شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3541برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 - 1وحدة رلم  1الدور  -سٌتً سنتر  -الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج زٌن سنتر علً الدٌن 

وز للشركة ان ٌج -جومً تكس للمالبس الجاهزة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة انواع المالبس الجاهزة  -  151

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

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

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئ

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة انواع  3554برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكو -المالبس الجاهزة 

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

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

خلؾ  -ش حسٌن ابو سنٌنه متفرع من ش المرٌوطٌه  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -مركز ابو النمرس  -شبرامنت  -جمعٌه رساله 

ركة  ،  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والمنتجات ش   EGY PACKاٌجً بان للصناعات البالستٌكٌة  -  151

الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ والشنط واالكٌاس وؼطاء التوالٌت واكٌاس ثالجات والمفارش والجوانتً من البالستٌن 

ترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تش  -والطباعة علٌها . تجارة الجملة والتجزئة  

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

، عن  3585برلم  21191115،لٌدت فى  11111110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

. الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والمنتجات الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ والشنط واالكٌاس وؼطاء 

ٌجوز للشركة أن تكون   -التوالٌت واكٌاس ثالجات والمفارش والجوانتً من البالستٌن والطباعة علٌها . تجارة الجملة والتجزئة  

ترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تش

ش  17ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

 -ش الجمعٌة الزراعٌة  -الشٌن 

شركة  ،  الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    EGY PACKجً بان للصناعات البالستٌكٌة اٌ -  152

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

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، عن ال 3585برلم  21191115،لٌدت فى  11111110111

ش الجمعٌة  -ش الشٌن  17والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -الزراعٌة 

،   الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم   شركة   Square For Restaurants Managementسكوٌر الدارة المطاعم  -  153

تجارة وتورٌد المخبوزات و الحلوٌات والشٌكوالته والماكوالت والمشروبات ) عدا الكحولٌه ( وتوزٌع الوجبات و  -والكافترٌات 

ٌة مع مراعاة احكام االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاح -المواد الؽذائٌة الخام والمصنعه 

استؽالل العالمات  -الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

برلم  21191128،لٌدت فى  111110111التجارٌة ) فرانشاٌز ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

تجارة وتورٌد المخبوزات و الحلوٌات والشٌكوالته والماكوالت  -ن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ، ع 3724

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت  -والمشروبات ) عدا الكحولٌه ( وتوزٌع الوجبات و المواد الؽذائٌة الخام والمصنعه 

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة م

استؽالل العالمات التجارٌة ) فرانشاٌز ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

 -الخدمً المحور  -امام الحً الثامن  -/ ج خلؾ مسجد الحصري  17بجهة : 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على    Square For Restaurants Managementسكوٌر الدارة المطاعم  -  154

الامة وتنظٌم  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( المعارض والمؤتمرات و

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111110111الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

التجارة العامة  -، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  3724برلم  21191128

ت والحفالت العامة ) بشرط استصدار الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرا -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

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

 -المحور الخدمً  -امام الحً الثامن  -/ ج خلؾ مسجد الحصري  17فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    Square For Restaurants Managementسكوٌر الدارة المطاعم  -  155

للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  3724برلم  21191128،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -المحور الخدمً  -امام الحً الثامن  -/ ج خلؾ مسجد الحصري  17لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تصمٌم  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -شركة  ،  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت    SOFT TSPسوفت تً اس بً  -  156

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال  -اللكترونٌة وادارة الموالع ا

انتاج المحتوى  -تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ  -وت وصورة وبٌانات االلكترونى بصورة المختلفة من ص

، عن التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  3416برلم  21191113،لٌدت فى  51110111والتصمٌم لنظم الحاسبات   ،رأس مالها   

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -اللكترونٌة تصمٌم وادارة الموالع ا -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -

البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

ادخال البٌانات على الحاسبات  -وت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من ص -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

المرحلة الثالثة  - 2نموذج  - 62عمارة  - 5وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات ، بجهة : شمة رلم 

 -للمشروع المومً لمدٌنه 

_ 8طوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها شركة  ،  بمختلؾ انواعها _ انتاج وت   SOFT TSPسوفت تً اس بً  -  157

انشاء وادارة  -انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

والدراسات المتخصصة فى  انشاء وادارة مراكز االستشارات -مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

، عن بمختلؾ انواعها  3416برلم  21191113،لٌدت فى  51110111وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

انشاء  -_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  _ انتاج وتطوٌر

 -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون  -دراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها انشاء وادارة مراكز االستشارات وال

عمارة  - 5لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة : شمة رلم 

 -المرحلة الثالثة للمشروع المومً لمدٌنه  - 2نموذج  - 62

اٌونٌرنج لالستشارات الهندسٌة والبٌئٌة   شركة  ،  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ب -  158

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

،  3434برلم  21191118،لٌدت فى  511110111لتراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

عن مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 -الشٌخ زاٌد  - 414الؽرفة  - 2111امام مدخل زاٌد  -نشاطها ، بجهة : اركان بالزا 

لمانونٌة باٌونٌرنج لالستشارات الهندسٌة والبٌئٌة   شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة والبٌئٌة ) فٌما عدا االستشارات ا -  159

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

ٌجوز  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشرك

، عن تمدٌم االستشارات  3434برلم  21191118،لٌدت فى  511110111تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى   ،رأس مالها   

ونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ الهندسٌة والبٌئٌة ) فٌما عدا االستشارات المان



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

من  27وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

امام مدخل زاٌد  -وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى ، بجهة : اركان بالزا 

 -الشٌخ زاٌد  - 414الؽرفة  - 2111

شركة  ،  .    ELMASREYA FOR  RESTAURANT MANAGEMENT( HATCHالمصرٌة الدارة المطاعم ) هاتش (  -  161

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -تورٌد  الوجبات الجاهزة  -الامة وتشؽٌل وتجهٌز وادارة المطاعم والكافترٌات 

رضها فى مصر او فى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

 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  . 

  

 -، عن . الامة وتشؽٌل وتجهٌز وادارة المطاعم والكافترٌات  3485برلم  21191119،لٌدت فى  2111110111أس مالها   ،ر  

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   -تورٌد  الوجبات الجاهزة 

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

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

 -الدلى  -المساحة  -ش هارون  7طها  . ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

شركة  ،   استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك    ELyasmen United Developmentالٌاسمٌن المتحدة للتنمٌة  -  161

ضى االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االرا

مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا 

تربٌة  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 511110111لن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن   ،رأس مالها   جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذ

، عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,  3451برلم  21191118،لٌدت فى 

خصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى م

 351تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

نتاج تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن ال - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

الشٌخ  - 2المجاورة  7الحً  - 96فٌال رلم  -بالدور االول  1السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن ، بجهة : شمة رلم 

 -زاٌد 

 -شركة  ،  االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة    Podu Mediaبودٌو مٌدٌا لالنتاج الفنً والتوزٌع  -  162

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامه )  -افة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً تاجٌر ك

الامة وتشؽٌل الموالع االلكترونٌه وتطبٌمات  -الدعاٌة واالعالن  -بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ا -الهاتؾ المحمول 

برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر   ،رأس مالها   

فة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا تاجٌر كا -، عن االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  3513

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامه ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً  -التاجٌر التموٌلً 

تكون لها مصلحة او  ٌجوز للشركة ان -الامة وتشؽٌل الموالع االلكترونٌه وتطبٌمات الهاتؾ المحمول  -الدعاٌة واالعالن  -حدة ( 

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع المجاوره االولً  134عماره  - 2مصر ، بجهة : مدخل الشٌخ زاٌد 

االنتاج الفنً والتوزٌع  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    Domedical Care&Mediaدومٌدٌكال كٌر & مٌدٌا           -  163

ادارة برامج الرعاٌه الصحٌه دون ممارسة نشاط الوساطه فً التامٌن  -الامة وتشؽٌل مركز تجمٌل  -للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش -

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

برلم  21191114،لٌدت فى  511110111وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

ادارة برامج  -الامة وتشؽٌل مركز تجمٌل  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -، عن الدعاٌة واالعالن  3549

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع -الرعاٌه الصحٌه دون ممارسة نشاط الوساطه فً التامٌن 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

هة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بج

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االول  -تاون مول دوان 
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TRADING&PROJECTS - CONTRA PLUS    التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / -شركة  ،  المماوالت العامة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

، عن المماوالت  3692برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -لتورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / ا -العامة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311

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

العمار  - 1ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : شمة رلم 

 -حدائك االهرام  -ح  318رلم 
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TRADING&PROJECTS - CONTRA PLUS    شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن

 21111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  3692برلم  21191123،لٌدت فى 

حدائك  -ح  318العمار رلم  - 1السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -االهرام 

شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    New Pointوبوٌنت نٌ -  166

 11111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، عن تلح 3713برلم  21191127،لٌدت فى 

مربع  - 66عماره  - 2والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  - 4

شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك    New Pointنٌوبوٌنت  -  167

وما ورد  2117لسنة  351خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة - 2118لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

، عن االستثمار العمارى  3713 برلم 21191127،لٌدت فى  11111110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة 

ان ٌجوز للشركة  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 66عماره  - 2تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : شمة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -بع الحً السا - 4مربع  -

االستثمار  -شركة  ،  . شراء وبٌع وتأجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة    HIVEهٌؾ للتسوٌك العماري  -  168

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها   -والتسوٌك العماري والسمسره العمارٌة . 

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

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  111110111لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة ا

االستثمار والتسوٌك العماري  -، عن . شراء وبٌع وتأجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  3727برلم  21191128

ترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تش  -والسمسره العمارٌة . 

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الم

 - 4الحً  - 5المجاورة  1143الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة    COOLEST BOTTLEكولٌست بوتل لتعبئة المواد الؽذائٌة  -  169

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -تجارة وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة  -البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ادخال  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاس

 21191129،لٌدت فى  1111110111ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

تجارة  -البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ادخال  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة  3752برلم 

والمانون  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وتوزٌع المنتجات الؽذائٌة 

ٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاس 1982لسنة  121رلم 

ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

 -ش مكه  25، بجهة : 

تصنٌع المنتجات الامة وتشؽٌل مصنع ل -شركة  ،  الؽرض    COOLEST BOTTLEكولٌست بوتل لتعبئة المواد الؽذائٌة  -  171

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -من اللحوم المجمدة والمعجنات 

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

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشتر

برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -لتصنٌع المنتجات من اللحوم المجمدة والمعجنات  الامة وتشؽٌل مصنع -، عن الؽرض  3752

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

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تش

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

 -ش مكه  25: 

االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  شركة  محمود خلٌفه للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  -  171

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -ٌة  ( . من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذ 27المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

، عن  3493برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

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

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   -( .   والئحته التنفٌذٌة

بجوار  -شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : الكرٌمات 

 -اطفٌح   -الكرٌمات الزعفرانه طرٌك  -محطة مٌاه الشرب ) حسن عالم ( 

سكر (   -ارز  -دمحم هشام لتعبئة المواد الؽذائٌة   شركة  ،   . الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذاٌئة ) بمولٌات  -  172

هة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌ  -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

، عن . الامة وتشؽٌل  3694برلم  21191123،لٌدت فى  511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -سكر (   -ارز  -مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذاٌئة ) بمولٌات 

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ا

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

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

 -المنطمة الصناعٌة  -متر  311مخازن الشباب  - 313بالمطعة رلم 
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شركة  ،  تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوات    HERCULEAN GROUPهٌركلٌون جروب                               -  173

ات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشار -والمالبس الرٌاضٌة 

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

تجارة وتورٌد وتوزٌع وتسوٌك المالبس واالجهزه الرٌاضٌة  -ة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحت 27علٌها فى المادة 

 21191127،لٌدت فى  111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها    -ومستلزماتها 

) فٌما عدا االستشارات المانونٌة تمدٌم االستشارات  -، عن تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوات والمالبس الرٌاضٌة  3715برلم 

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

تجارة  -لتنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحتة ا 27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ،  -وتورٌد وتوزٌع وتسوٌك المالبس واالجهزه الرٌاضٌة ومستلزماتها 

 - 2888الكٌلو  -طرٌك الماهره اسكندرٌه الصحراوي  -الدور الثالث  -المرٌه الذكٌه  - B115بجهة : مبنً 

شركة  ،  الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى    HERCULEAN GROUP                       هٌركلٌون جروب        -  174

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

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

برلم  21191127،لٌدت فى  111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

اونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ، عن الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع 3715

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

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

 - 2888الكٌلو  -طرٌك الماهره اسكندرٌه الصحراوي  -الدور الثالث  -المرٌه الذكٌه  - B115مبنً 

اعداد  -لٌجاسً كوتشٌنج   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  عمد الدورات التدرٌبٌة  -  175

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -محمول وتصمٌم وادارة تطبٌمات الهاتؾ ال

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -ون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( من لان 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  3729برلم  21191128،لٌدت فى  311110111او تشترن   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا  -ول اعداد وتصمٌم وادارة تطبٌمات الهاتؾ المحم -الموارد البشرٌة  عمد الدورات التدرٌبٌة 

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

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

 -امام مدرسة ابو بكر الصدٌك  -ممبل  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : ش بن خلدون  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

لٌجاسً كوتشٌنج   شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  -  176

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات  3729برلم  21191128،لٌدت فى  311110111رأس مالها   الالزمة لمباشرة نشاطها  ،

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

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

امام  -ممبل  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش بن خلدون 

 -مدرسة ابو بكر الصدٌك 

المنصة لالعمال الهندسٌه   شركة  ،  الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  177

،لٌدت فى  1111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  .  ،رأس مالها   

لمانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، عن الحكام ا 3754برلم  21191129

حدائك  -البوابه الثانٌة  -منطمه و  - 43الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : عمار رلم 

 ---االهرام 

ماوالت العامة ومماوالت الكهرو مٌكانٌكٌا . مماوالت صٌانه المنشأت والمبانً . المنصة لالعمال الهندسٌه   شركة  ،  . الم -  178

مماوالت تركٌب وصٌانة وتورٌد المصاعد والساللم الكهربائٌة  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   -العمومٌة    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ماوالت العامة ومماوالت ، عن . الم 3754برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

الكهرو مٌكانٌكٌا . مماوالت صٌانه المنشأت والمبانً . مماوالت تركٌب وصٌانة وتورٌد المصاعد والساللم الكهربائٌة  . التجارة 

من ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 -البوابه الثانٌة  -منطمه و  - 43ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : عمار رلم 

 --- حدائك االهرام

شركة  ،  تمدٌم االستشارات فً المجاالت الهندسٌه واالدارٌة والتسوٌك والمبٌعات    Business Brainبٌزنس برٌن  -  179

واالدارة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة 

تمدٌم الخدمات  -التورٌدات العمومٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة  -تجارة وتورٌد االجهزة العلمٌة  -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم االستشارات فً المجاالت الهندسٌه  3765برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ها   الامة   ،رأس مال -التعلٌمٌة 

واالدارٌة والتسوٌك والمبٌعات واالدارة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

ن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ع

 -اعداد االبحاث العلمٌة  -تجارة وتورٌد االجهزة العلمٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27علٌها فى المادة 

 -شارع مصدق  - 111همار  - 3ة الامة ، بجهة : شم -تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -التورٌدات العمومٌة 

من لانون سوق راس المال  27شركة المركز العالمً لالبداع واالبتكار البٌنً ورٌاده االعمال   شركة  ،  علٌها فى المادة  -  181

الدارة بشان شركات ا 2112لسنة  311دراسات الجدوي وتخطٌط المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

ٌجوز للشركة ان  -حضانات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

 21191113،لٌدت فى  51110111صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   تحمٌك ؼرضها فى م

دراسات الجدوي وتخطٌط المشروعات مع  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27، عن علٌها فى المادة  3537برلم 

 -دارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات اال 2112لسنة  311مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -حضانات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مص

 - 3مجاورة  - 6الحً  - 8عمارة  - 1ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : شمة 

احمد ٌاسر محمود السعٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  181

،لٌدت فى  3111110111فة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

، عن تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  3574برلم  21191115

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثانٌة  - 5لم الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة ر

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام    Let‘s Seeلٌتس سً                          -  182

التجارٌة وال ٌنشىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

تجارة وتورٌد مستحضرات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

،  3563برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111مستزمات الطبٌة والبرفنات االصلٌة ومنتجات   ،رأس مالها   التجمٌل وال

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة

التجارة العامة  -على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

لمستزمات الطبٌة والبرفنات االصلٌة ومنتجات ، بجهة : تجارة وتورٌد مستحضرات التجمٌل وا -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -المحور المركزي  -أ  65ت /  2/  - 26لطعة  -سنتر طٌبة مول   - 26محل تجاري رلم 

تجارة  -شركة  ،  العناٌة الصحٌة والشخصٌة والمنتجات الورلٌة والمالبس    Let‘s Seeلٌتس سً                          -  183

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الجهزة االلكترونٌة والكمبٌوتر واالدوات المكتبٌة والخردوات وتورٌد ا

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 
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السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

، عن العناٌة الصحٌة  3563برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز  -جهزة االلكترونٌة والكمبٌوتر واالدوات المكتبٌة والخردوات تجارة وتورٌد اال -والشخصٌة والمنتجات الورلٌة والمالبس 

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

سنتر طٌبة  - 26الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : محل تجاري رلم 

 -المحور المركزي  -أ  65ت /  2/  - 26لطعة  -مول  

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة    Let‘s Seeلٌتس سً                          -  184

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3563برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -المحور المركزي  -أ  65/ ت  2/  - 26لطعة  -سنتر طٌبة مول   - 26الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل تجاري رلم 

شركة  ،  التجارة العامة    ENDO MEDICAL SERVICESاندو مٌدٌكال سرفٌس                                               -  185

من ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الصٌانه المتنمله للمناظٌر  -والتوزٌع لمطع ؼٌار االجهزة الطبٌة 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوا

الصٌانه المتنمله  -، عن التجارة العامة والتوزٌع لمطع ؼٌار االجهزة الطبٌة  3611برلم  21191116،لٌدت فى  111110111

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

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

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ

 -مٌدان الدلً  -عمارة مصر للتامٌن  -بالبرج البحري  44على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

الامة  -نترنت التسوٌك االلكترونً عبر اال -شركة  ،  الدعاٌة وادارة الحمالت االعالنٌة    AY DI COLاي دي سول  -  186

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  -وتنظم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 

ادخال البٌانات  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -شؽٌلها والتدرٌب علٌها االلكترونٌة وت

، عن الدعاٌة وادارة  3627برلم  21191117،لٌدت فى  111110111على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة   ،رأس مالها   

الامة وتنظم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض  -نترنت التسوٌك االلكترونً عبر اال -الحمالت االعالنٌة 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج  -علً حدة ( 

انتاج المحتوى االلكترونى  -شؽٌلها والتدرٌب علٌها البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وت

الدور  - 35ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ، بجهة : شمة رلم  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -ش الحسٌن  - 61عمارة  -الثامن فوق االرضً 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او شركة  ،  فى مصر او ف   AY DI COLاي دي سول  -  187

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  3627برلم  21191117لٌدت فى ، 111110111،رأس مالها     

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الدور الثامن فوق االرضً  - 35ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -ش الحسٌن  - 61عمارة 

شركة  ،  _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر    AY DI COLاي دي سول  -  188

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -لشبكات نمل وتداول البٌانات  النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

بوابات االلكترونٌة وماكٌنات تورٌد وتركٌب انظمة االنذار من كامٌرات المرالبة الداخلٌة وال -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

، عن _ اعمال  3627برلم  21191117،لٌدت فى  111110111االستٌراد والتصدٌر   ،رأس مالها    -الحضور واالنصراؾ 
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التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ 

انشاء  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -لشبكات نمل وتداول البٌانات والتصمٌم 

تورٌد وتركٌب انظمة االنذار  -وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 - 35االستٌراد والتصدٌر ، بجهة : شمة رلم  -وابات االلكترونٌة وماكٌنات الحضور واالنصراؾ من كامٌرات المرالبة الداخلٌة والب

 -ش الحسٌن  - 61عمارة  -الدور الثامن فوق االرضً 

والمانون  1982لسنة  121شركة  ،  والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم    AY DI COLاي دي سول  -  189

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1982لسنة  121رلم 

ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل  -الؽرض ( 

، عن  3627برلم  21191117،لٌدت فى  111110111باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

ٌجوز للشركة ان تكون لها   -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

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

 -ش الحسٌن  - 61عمارة  -الدور الثامن فوق االرضً  - 35ؼرضها ، بجهة : شمة رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -االعالن شركة  ،  الدعاٌة و   STORYTELLERSستوري تٌلرز للدعاٌة واالعالن  -  191

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

المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

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

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الدعاٌة واالعالن  3719برلم  21191127،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌ

 -الدلً  -ش مٌشٌل باخوم  54: 

 -شركة  ،  المماوالت العامة    Consult For Engineering And Contractingكونسلت للهندسة والمماوالت العامة  -  191

االستٌراد والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -ترومٌكانكٌة مماوالت االعمال االلك

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنش

،لٌدت  11111110111،رأس مالها      -لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -رومٌكانكٌة مماوالت االعمال االلكت -، عن المماوالت العامة  3715برلم  21191127فى 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

ء تاسٌس الشركة اى حك فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشى 1982لسنة  121والمانون رلم  1982

فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 -الحً المتمٌز  -ش عبد المنعم رٌاض  61، بجهة : عمار رلم  -المنظمة لهذا الؽرض 

شركة  ،  االستثمار والتطوٌر    Consult For Engineering And Contractingكونسلت للهندسة والمماوالت العامة  -  192

بشان شركات  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -تخطٌط والامة المدن العمرانٌة  -العماري 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون  -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

 11111110111 لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها  

ادارة المشروعات مع  -تخطٌط والامة المدن العمرانٌة  -، عن االستثمار والتطوٌر العماري  3715برلم  21191127،لٌدت فى 

ٌجوز  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مرعاه المرار الوزاري رلم 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون
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تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 -الحً المتمٌز  -ش عبد المنعم رٌاض  61رلم  الحكام المانون والئحتة ، بجهة : عمار

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة    Consult For Engineering And Contractingكونسلت للهندسة والمماوالت العامة  -  193

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

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  3715برلم  21191127،لٌدت فى  11111110111

 -الحً المتمٌز  -ش عبد المنعم رٌاض  61الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    Doctor Healthدكتور هٌلث  -  194

، عن مراعاة  3778برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 ---ش عبد الناصر متفرع من شارع الهرم  23 -الخامس 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1 -بً   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن  2بارن بً  -  195

اعمال التوصٌؾ  -2ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4لتدرٌب علٌها لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها وا

 -1 -، عن الدعاٌة واالعالن  3781برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ادخال   ،رأس مالها    -5وصورة وبٌانات 

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

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها 3بمختلؾ انواعها 

ادخال ، بجهة : مبنً اركان  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4لتدرٌب علٌها وا

 -بالشٌخ زاٌد  - 211امام الشٌخ زاٌد  -الدور الثالث  - 313وحدة  -االداري 

اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات _ 6بً   شركة  ،  البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  2بارن بً  -  196

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7بمختلؾ انواعها 

فى تطوٌر  المشروعات التى تستثمر -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  - 12حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن البٌانات على الحاسبات وبالوسائل  3781برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ومراكز نمل تكنولوجٌا   ،رأس مالها   

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6االلكترونٌة 

االتصاالت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8علٌها 

مر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم المشروعات التى تستث -11وخدمات االنترنت 

 - 313وحدة  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ، بجهة : مبنً اركان االداري  - 12الصناعٌة 

 -بالشٌخ زاٌد  - 211امام الشٌخ زاٌد  -الدور الثالث 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -13بً   شركة  ،  المعلومات  2رن بً با -  197

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

التسوٌك  -ى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلم

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -االلكترونً 

، عن  3781برلم  21191131،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

_   14انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -13المعلومات 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -15حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار  -التسوٌك االلكترونً  -ا فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى محتوى رلمى بم

ٌجوز للشركة ،  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311الوزاري رلم 

 -بالشٌخ زاٌد  - 211امام الشٌخ زاٌد  -ور الثالث الد - 313وحدة  -بجهة : مبنً اركان االداري 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بً   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  2بارن بً  -  198

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

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

،  3781برلم  21191131،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها عن ان ت

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 -بالشٌخ زاٌد  - 211امام الشٌخ زاٌد  -الدور الثالث  - 313وحدة  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً اركان االداري 

الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الؽذائٌة  -الامة وتجهٌز المطاعم  -عمومٌة مجموعة التلً التجارٌة   شركة  ،  التورٌدات ال -  199

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

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن التورٌدات  3728برلم  21191128،لٌدت فى  511110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التصدٌر  -الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الؽذائٌة  -الامة وتجهٌز المطاعم  -العمومٌة 

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

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  مصر او فى

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

 -ش مصدق  82: 

ٌوفورٌا الدارة المطاعم   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  211

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات  3753برلم  21191129،لٌدت فى  111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 - B 69المبنً رلم  -اخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضً السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 -طرٌك الماهرة / االسكندرٌة الصحراوي  28الكٌلو  -بنطاق مجمع المطاعم ومركز المؤتمرات بالمرٌة الذكٌة 

جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي ٌوفورٌا الدارة المطاعم   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافٌهات لتمدٌم  -  211

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -استؽالل العالمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (  -والمشروبات ادارة محالت العصائر واالٌس كرم 

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  3753برلم  21191129،لٌدت فى  111110111مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

استؽالل العالمات التجارٌة  -مٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي والمشروبات ادارة محالت العصائر واالٌس كرم والكافٌهات لتمدٌم ج

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -) الفرنشاٌز ( 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

بنطاق مجمع  - B 69المبنً رلم  -تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : الدور االرضً 

 -ٌك الماهرة / االسكندرٌة الصحراوي طر 28الكٌلو  -المطاعم ومركز المؤتمرات بالمرٌة الذكٌة 

دٌنا طلعت طلعت احمد وشرٌكتٌها   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع النتاج وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه بكافه انواعها  -  212

شركة تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال -ومستلزماتها والكمبكت دسن 

، عن  3788برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجاره الجمله والتجزئه مع  -الامة وتشؽٌل مصنع النتاج وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه بكافه انواعها ومستلزماتها والكمبكت دسن 

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

 -فدان المنطمة الصناعٌة ابو رواش  75منطمه  116المطعه رلم 

 -مومٌة التورٌدات الع -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    J-Hجً اتش للمالبس الجاهزة  -  213

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -تجارة وتورٌد وتوزٌع المالبس الجاهزة 

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

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشت

،لٌدت فى  11111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجارة وتورٌد وتوزٌع  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا  ، عن التجارة العامة والتوزٌع 3522برلم  21191113

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -المالبس الجاهزة 

ز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

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

 -صل فٌ -المساحة  -ش مسجد ابو الخٌر  2الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تورٌد    BROADEN            ELEVATOR             ENGINEERINGبرودن لهندسة المصاعد ش.ذ .م.م  -  214

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -وتركٌب وصٌانه االعمال الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة للمصاعد والساللم والسٌور المتحركة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المتخصصة والمتكاملة ومماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة المماوالت العامة و -لانونا 

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

 5111110111فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السال

، عن تورٌد وتركٌب وصٌانه االعمال الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة للمصاعد والساللم والسٌور  3534برلم  21191113،لٌدت فى 

تخصصة والمتكاملة ومماوالت االعمال المماوالت العامة والم -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المتحركة 

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

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

 -المهندسٌن  - 213شمة  -الدور الثانً  -ش الزهور  5تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

شركة  ،  الحكام    BROADEN            ELEVATOR             ENGINEERINGبرودن لهندسة المصاعد ش.ذ .م.م  -  215

وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  3534برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -المهندسٌن  - 213شمة  -الدور الثانً  -ش الزهور  5

اٌجً دٌنامٌن لهندسه المركبات والطاله المتجدده   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  -  216

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  3565برلم  21191114،لٌدت فى  251110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 -حدائك االهرام  -ل  374كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اٌجً دٌنامٌن لهندسه المركبات والطاله المتجدده   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة  -  217

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121مانون رلم باحكام ال

ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -الؽرض (   وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا

، عن  3565برلم  21191114،لٌدت فى  251110111تمدٌم االستشارات االهندسٌة وفً مجال الطالة المتجددة   ،رأس مالها   

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121انون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام الم

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

التجارة العامة -الؽرض (  التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

ل  374تمدٌم االستشارات االهندسٌة وفً مجال الطالة المتجددة ، بجهة :  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 -حدائك االهرام  -

نونٌة واالستشارات والدراسات اٌجً دٌنامٌن لهندسه المركبات والطاله المتجدده   شركة  ،  ) فٌما عدا االستشارات الما -  218

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

ن تكون لها ٌجوز للشركة ا -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

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

، عن  3565برلم  21191114،لٌدت فى  251110111ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

نونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات الما

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

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ا -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 
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 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ل  374اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

 -حدائك االهرام 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام شركة  ،  تشترٌها او تلحم   Roboticaروبوتٌكا  -  219

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

م المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا 3536برلم  21191113،لٌدت فى  181110111

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

 -الهرم  -العمرانٌة  -ش فٌصل التعاون  247

م للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ شركة  ،  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌ   Roboticaروبوتٌكا  -  211

 -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  -انواعها 

بات وبالوسائل االلكترونٌة _ ادخال البٌانات على الحاس -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

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

، عن اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  3536برلم  21191113،لٌدت فى  181110111التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات   ،رأس مالها   

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات  -لبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها والتصمٌم ل

 -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر  ادخال البٌانات على الحاسبات

الهرم  -العمرانٌة  -ش فٌصل التعاون  247النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ، بجهة : 

- 

انشاء  -انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العملمٌة  -ول البٌانات شركة  ،  نمل وتدا   Roboticaروبوتٌكا  -  211

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون ل -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

 -لبٌانات ، عن نمل وتداول ا 3536برلم  21191113،لٌدت فى  181110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  -انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العملمٌة 

ٌجوز  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -المعلومات 

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها م

ش فٌصل  247تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ، بجهة : 

 -الهرم  -العمرانٌة  -التعاون 

 -شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئة لمطع ؼٌار السٌارات واكسسوارتها    Exclusive Car Partsرتس اٌكسكلوسٌؾ كار با -  212

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

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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن تجارة الجملة  3551برلم  21191114،لٌدت فى  5111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والتجزئة لمطع ؼٌار السٌارات واكسسوارتها 

دمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تن

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -حدائك االهرام  -ل  414والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز   -شركة  ،  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات     FB LOUNGدارة المطاعم  اؾ بً لونج ال -  213

للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ

الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن . الامة وتشؽٌل وادارة  3716برلم  21191127،لٌدت فى  2511110111الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى   -المطاعم الثابتة والكافترٌات  

دمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تن
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ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -ش عمان  42 -الدور االرضً  - 1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : محل رلم 

 -التورٌدات العمومٌة  -الفرنسٌة الٌمنٌة للتجارة والتورٌدات   شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  214

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

مٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تح

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن التجارة العامة  3714برلم  21191127،لٌدت فى  511110111مالها    التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

مٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -المنٌب  -ش البحر االعظم  36ة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجه

 -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العربٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  215

ت والدراسات المتعلمة تمدٌم االستشارات علً االخص االستشارات الهندسٌة والفنٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارا

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

كه التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشر -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  3731برلم  21191128،لٌدت فى  181110111باحكام   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات علً االخص االستشارات الهندسٌة والفنٌة ) فٌما عدا االستشارات  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -

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

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

 -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  -ابراج بنن مصر  -برج ج  7ه باحكام ، بجهة : مدخل التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشرك -التنفٌذٌة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون  -بشان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه  1982لسنه  121المماوالت العربٌة   شركة  ،  المانون رلم  -  216

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

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

لحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

بشان تنظٌم  1982لسنه  121، عن المانون رلم  3731برلم  21191128،لٌدت فى  181110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -اعمال الوكاله التجارٌه 

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

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

 -خاتم المرسلٌن  -ابراج بنن مصر  -برج ج  7كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مدخل  الشركة الحصول على

 -العمرانٌة 

شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . تمدٌم    YESٌس للتدرٌب واالستشارات  -  217

نٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانو

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

نشاء وادارة   -اكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل المعلومات  سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( . انشاء وادارة مر

، عن . الامة وتشؽٌل مركز  3775برلم  21191131،لٌدت فى  191110111مراكزاالستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

ة واالستشارات والدراسات المتعلمة العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌ

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

ز التدرٌب العداد من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( . انشاء وادارة مراك 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

نشاء وادارة مراكزاالستشارات والدراسات ، بجهة : شمة بالدور االول خلؾ بنن التنمٌة   -الباحثٌن ومراكز نمل المعلومات  

 ---الرض الحرٌة  -واالئتمان الزراعً 

مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة أن تكون لها   -التجارة العامة    -الدالً للتصدٌر   شركة  ،  . التصدٌر  -  218

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -التجارة العامة    -، عن . التصدٌر  3411برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

شركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوه مع ال

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة

سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -ش ؼزة  - 33عمار  7شمة  1: ؼرفة 

 -شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    BRAND GREENبراند جرٌن   -  219

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون له  -التصدٌر   

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

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مرا

، عن . التجارة  3415برلم  21191113،لٌدت فى  511110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

لشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز ل  -التصدٌر    -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته 

ش  11احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 --المرٌوطٌة  -مسجد نور االسالم 

ٌم المعارض ) بشرط استصدار الامة وتنظ -اصدار كروت التخفٌضات  -باب الدول   شركة  ،  التسوٌك للفنادق والمطاعم  -  221

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع  -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

دارة ا -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -وتشؽٌل منافذ البٌع والمراكز التجارٌة 

اصدار  -، عن التسوٌك للفنادق والمطاعم  3391برلم  21191113،لٌدت فى  5111110111التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

االدارة والتسوٌك  -ٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظ -كروت التخفٌضات 

بشان شركات  2112لسنة  311السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان  -دارة وتشؽٌل منافذ البٌع والمراكز التجارٌة ا -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 -المهندسٌن  -ش وادي النٌل 2تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان باب الدول   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى م -  221

ح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

،لٌدت فى  5111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  3391برلم  21191113

ح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -المهندسٌن  -ش وادي النٌل 2رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والم

شركة  ،  . تجارة الجملة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واضافات االعالؾ    Pro SKILLSبروسكٌلز   -  222

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -طرٌة   والتحصٌنات وامصال اللماحات البٌ

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

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن . تجارة الجملة  3415برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن   -رٌة   وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واضافات االعالؾ والتحصٌنات وامصال اللماحات البٌط

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

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

منطمة  - 68لطعه  - 5لمانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمة ا

 ---حدائك االهرام  -ن 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها      Pro SKILLSبروسكٌلز   -  223

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة  3415برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111

 ---حدائك االهرام  -منطمة ن  - 68لطعه  - 5

شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة وتوزٌع    FRESH LIFEفرٌش الٌؾ   -  224

تسوٌك المنتجات . تمدٌم خدمات النظافة للمبانً  -التورٌدات العمومٌة  -نظفات بانواعها ومستلزمات النظافة واألدوات المنزلٌة الم

والمانون رلم   1982لسنة  121والمنشات والفنادق . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شان سجل المستوردٌن وتنظً اعال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فً مزاولة ؼراضها فً  1982لسنة  1212

، عن التجارة العامة  3422برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111اال بعد الحصول على التراخٌص   ،رأس مالها   

 -فات بانواعها ومستلزمات النظافة واألدوات المنزلٌة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة وتوزٌع المنظ

تسوٌك المنتجات . تمدٌم خدمات النظافة للمبانً والمنشات والفنادق . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة 

ن سجل المستوردٌن وتنظً اعال فً شا 1982لسنة  1212والمانون رلم   1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شارع مصنع  52الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فً مزاولة ؼراضها اال بعد الحصول على التراخٌص ، بجهة : 

 المنٌب -المكرونة بجوار الدائرى

على كافة التراخٌص الالزمة  شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول   FRESH LIFEفرٌش الٌؾ   -  225

 لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  3422برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 المنٌب -شارع مصنع المكرونة بجوار الدائرى 52على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  .    Coaching For Training And Consultant  CTCلالستشارات والتدرٌب ) سً تً سً ( كوٌتشنج  -  226

ادخال البٌانات على الحاسب بالوسائل االلكترونٌة . انتاج المحتوي  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  . 

انشاء وادارة مركز التدرٌب   -التجارة  االلكترونٌة عبر االنتر نت  -ت . االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانا

انشاء وادارة مراكز االستشارات  والدراسات المتخصصة فً مجاالت  -العداد  الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

ى وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن با  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . 

 -، عن . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  .  3444برلم  21191118،لٌدت فى  711110111مالها   

 -.  ادخال البٌانات على الحاسب بالوسائل االلكترونٌة . انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات

انشاء  -انشاء وادارة مركز التدرٌب  العداد  الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -التجارة  االلكترونٌة عبر االنتر نت 

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -وادارة مراكز االستشارات  والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . 

 -الهرم  -ش فرٌد السباعً  16وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة :  مصلحة او تشترن باى

شركة  ،     Coaching For Training And Consultant  CTCكوٌتشنج لالستشارات والتدرٌب ) سً تً سً (  -  227

رج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخا

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

فى ،لٌدت  711110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  3444برلم  21191118

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة

ش  16واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : احكام الموانٌن 

 -الهرم  -فرٌد السباعً 

االستٌراد والتصدٌر  -اٌفو سمارت   شركة  ،  التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  228

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتوكٌالت 

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

تورٌد وتركٌب كافه االجهزة العلمٌة  -خل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

، عن التجارة العامه والتوزٌع  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111والمعملٌة واجهزة المختبرات   ،رأس مالها   

 121كٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتو -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ا ال ٌخل باحكام اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبم

برج  -ش الحرٌة  51تورٌد وتركٌب كافه االجهزة العلمٌة والمعملٌة واجهزة المختبرات ، بجهة :  -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 -المسعود 

مٌع اٌفو سمارت   شركة  ،  واالجهزة الطبٌة ومشتمالتالتها ولطع الؽٌار الالزمه واجراء عملٌات الصٌانة المتعلمة بج -  229

المماوالت  -تورٌد الؽازات الصناعٌة والمعملٌة والكٌماوٌات الصناعٌة والمعملٌة ومستلزماتها ) عدا الكٌماوٌات الخطر (  -ماسبك 

الدعاٌة واالعالن  -االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العماري  -العامة والمنتخصصة والمتكاملة ومماوالت اعمال التشطٌب والدٌكورات 

شراء وبٌع  -ظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتن -

، عن واالجهزة الطبٌة ومشتمالتالتها ولطع  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111وتاجٌر وامتالن   ،رأس مالها   

تورٌد الؽازات الصناعٌة والمعملٌة والكٌماوٌات الصناعٌة والمعملٌة  -ة بجمٌع ماسبك الؽٌار الالزمه واجراء عملٌات الصٌانة المتعلم

 -المماوالت العامة والمنتخصصة والمتكاملة ومماوالت اعمال التشطٌب والدٌكورات  -ومستلزماتها ) عدا الكٌماوٌات الخطر ( 

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط  الامة -الدعاٌة واالعالن  -االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العماري 

 -برج المسعود  -ش الحرٌة  51شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن ، بجهة :  -استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

بحالتها او بعد الامة  اٌفو سمارت   شركة  ،  االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها -  231

المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها 

طرق (  -تلٌفونات  -كهرباء  -صرؾ صحً  -تجهٌز االراضً بموافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه  -لحسابها او لحساب الؽٌر 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من  -1 -ؽاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن واست

، عن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111انشطة صناعٌة   ،رأس مالها   

بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه  ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها

 -تجهٌز االراضً بموافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه  -والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر 

صناعة  -1 -ؽاللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن طرق ( واست -تلٌفونات  -كهرباء  -صرؾ صحً 

 -برج المسعود  -ش الحرٌة  51تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة ، بجهة : 

ر البرمجٌات والتعلٌم اٌفو سمارت   شركة  ،  وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌ -  231

_ اعمال تصمٌم 3اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها  -2التكنولوجى 

انتاج المحتوى  -4وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5رونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات االلكت

، عن وتصمٌم وتطوٌر  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات   ،رأس مالها   

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -2ٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطو

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم 3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

 -5ترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى االلك -4المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

برج  -ش الحرٌة  51_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات ، بجهة : 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

 -المسعود 

_ اعمال التوصٌؾ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7اٌفو سمارت   شركة  ،  بمختلؾ انواعها  -  232

 -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء  - 12ر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة المشروعات التى تستثمر فى تطوٌ

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -13وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

، عن بمختلؾ انواعها  3689برلم  21191123لٌدت فى ، 21111110111المتخصصة فى مجاالت المعلومات   ،رأس مالها   

تنفٌذ  -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7

طوٌر حموق الملكٌة المشروعات التى تستثمر فى ت -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  - 12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

ش الحرٌة  51انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات ، بجهة :  -13تكنولوجٌا المعلومات 

 -ج المسعود بر -
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 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االنشطة  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14اٌفو سمارت   شركة  ،  واالتصاالت وتطوٌرها  -  233

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

انشاء وادارة وتشؽٌل  -الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة فٌما عدا المدارس الدولٌة (  -كترونً التسوٌك االل -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مشروعات البحث والتطوٌر العلمً  -اعداد االبحاث العلمٌة  -المعاهد الفنٌة 

_   14، عن واالتصاالت وتطوٌرها  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -15حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم  -االلكترونً التسوٌك  -محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

مشروعات البحث  -اعداد االبحاث العلمٌة  -انشاء وادارة وتشؽٌل المعاهد الفنٌة  -الخدمات التعلٌمٌة فٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

 -برج المسعود  -ش الحرٌة  51ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :  -والتطوٌر العلمً 

اٌفو سمارت   شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها  -  234

حتة فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

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

، عن مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  3689برلم  21191123،لٌدت فى  21111110111نشاطها  ،رأس مالها   

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها ع

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -برج المسعود  -ش الحرٌة  51، بجهة : على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

فً شان  1982لسنة  121مجموعة الؽذاء الدولٌة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -  235

ل اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاو -المستوردٌن وتعدٌالته 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 3691برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحص

ٌجوز للشركة ان  -فً شان المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121، عن االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

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

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

 - 2الحً  -المجاوره الثالثه  - 475عمار رلم  - 2لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  . بٌع وتجارة االثاث المنزلً واالكسسوارات والتحؾ    THE ACCESSORY HUBشركة مركز االكسسوارات  -  236

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   -لعصري ومستلزمات البٌت ا

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

لمانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

برلم  21191128،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -لبٌت العصري ، عن . بٌع وتجارة االثاث المنزلً واالكسسوارات والتحؾ ومستلزمات ا 3732

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

حكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الشٌخ زاٌد  -كومبوند ذا ادرس  - 12الحً  - 1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المجاورة 

امة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ولطع ؼٌار السٌارات كوالٌتً للصناعات المتطورة   شركة  ،  . ال -  237

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -البالستٌكٌة   

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن . الامة  3717لم بر 21191127،لٌدت فى  2511110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ولطع ؼٌار السٌارات البالستٌكٌة   

باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع فى الخ
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مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -المنطمة الصناعٌة  مشروع الشباب بجوار المخازن  616مصنع بالمطعة رلم 

عاصم رجب واحمد فؤاد وشركائهم   شركة  ،  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -  238

االلكترونٌة والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات مع مراعاة احكام الموانٌن  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 3111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

، عن اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  3717رلم ب 21191128،لٌدت فى 

 -انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

صوت وصورة وبٌانات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من 

ش ترعة الجبل من تمسٌم عمرو بن العاص الثانً  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -امام مسجد عاصم 

ة واعمال الصٌانة   شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئة الجهزة الهاتؾ المحمول الحاسب الممٌز للتجارة واالجهزة االلكترونٌ -  239

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -االلكترونٌات  -الحاسبات  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982نة لس 121والمانون رلم  1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

برلم  21191128 ،لٌدت فى 1111110111،رأس مالها      -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل  -االلكترونٌات  -الحاسبات  -، عن تجارة الجملة والتجزئة الجهزة الهاتؾ المحمول  3723

 121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وتداول البٌانات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال  1982لسنة 

،  -بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 -لسم العمرانٌة  -رلٌة العمرانٌة الش -ش الجزائر  11بجهة : 

الحاسب الممٌز للتجارة واالجهزة االلكترونٌة واعمال الصٌانة   شركة  ،  صٌانة االجهزة االلكترونٌة الهاتؾ المحمول  -  241

ة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -والحواسب 

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 1111110111ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمر

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -، عن صٌانة االجهزة االلكترونٌة الهاتؾ المحمول والحواسب  3723برلم  21191128،لٌدت فى 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها -هو مسموح به لانونا 

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

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراع

 -لسم العمرانٌة  -العمرانٌة الشرلٌة  -ش الجزائر  11الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -تجارة مواد البناء  -ت شركة مجموعة الرضوان للمماوالت العامة وتجارة االثاث   شركة  ،  تجارة االثاث والمفروشا -  241

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة 

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

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌ

،لٌدت فى  1111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة  -تجارة مواد البناء  -االثاث والمفروشات ، عن تجارة  3771برلم  21191131

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

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 - الهرم -ترعه السمان  -ش االمٌرة فادٌة  4الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -مصطفى رمضان دمحم ؼازى و شرٌكٌه   شركة  ،   -  242

النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اعمال  -  2118لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2117لسنة  351لم بمرار رئٌس الوزراء  ر

تخطٌط و الامة المناطك العمرانٌة و تجهٌزها بجمٌع المرافك و  -التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع .  

 3362برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111أس مالها   أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات   ،ر -الخدمات .  

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا شمال  -، عن 

و مراعاه 2117لسنة  351رلم   وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء

 -اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع .   -  2118لسنه  356لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ، -تخطٌط و الامة المناطك العمرانٌة و تجهٌزها بجمٌع المرافك و الخدمات .  

 -منطمه ) س ( حدائك االهرام ) هضبه االهرام ( الهرم  11بجهة : عماره لصر الجودي رلم 

أعمال إنتاج وتطوٌر  -مصطفى رمضان دمحم ؼازى و شرٌكٌه   شركة  ،  ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .   -  243

إنتاج المحتوي اإللكترونً  -لكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .   البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإل

أعمال التوصٌؾ  -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .   

أعمال التوصٌؾ  -والتدرٌب علٌها .    إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها -والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .   

، عن ولواعد البٌانات  3362برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   ،رأس مالها   

لكترونٌة أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإل -والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .  

إدخال البٌانات علً  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .    -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .   

إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .    -الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   

 11أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات ، بجهة : عماره لصر الجودي رلم  -والتدرٌب علٌها .   وتشؽٌلها 

 -منطمه ) س ( حدائك االهرام ) هضبه االهرام ( الهرم 

ومات إلامة وتشؽٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعل -مصطفى رمضان دمحم ؼازى و شرٌكٌه   شركة  ،   -  244

المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المض افة وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول 

انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة    -بها .   

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها .   -ات   تكنولوجٌا المعلوم

إلامة  -، عن  3362برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا .   ،رأس مالها    -

ت المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المض افة وخدمات االنترنت بعد وتشؽٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلوما

إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة    -الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها .   

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -  انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا . ، بجهة : عماره لصر  -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها .  

 -منطمه ) س ( حدائك االهرام ) هضبه االهرام ( الهرم  11الجودي رلم 

الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و  -التورٌدات العمومٌة    -ٌكٌه   شركة  ،  مصطفى رمضان دمحم ؼازى و شر -  245

و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه 17 21لسنة  351الممرؤه و المرئٌه   مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  رلم 

مع    -المماوالت العمومٌة    -مالً مستمل لكل نشاط على حدة   مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز   2118لسنه  356رلم 

مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

دعاٌه و االعالن بكافة الوسائل ال -التورٌدات العمومٌة    -، عن  3362برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111مالها   

و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه 17 21لسنة  351المسموعه و الممرؤه و المرئٌه   مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  رلم 

المماوالت  -مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حدة     2118لسنه  356مصر العربٌه رلم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة    -لعمومٌة   ا

 -منطمه ) س ( حدائك االهرام ) هضبه االهرام ( الهرم  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : عماره لصر الجودي رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع النظارات الطبٌة والشمسٌة وحمن    اشرؾ فتحً محمود هاشم وشرٌكه   شركة  ، -  246

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

ل مصنع لتصنٌع وتجمٌع النظارات ، عن الامة وتشؽٌ 3665برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111نشاطها  ،رأس مالها   

الطبٌة والشمسٌة وحمن البالستٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -اكتوبر الصناعٌه  6 -مخازن الشباب  265التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد رجب وشرٌكٌه   شركة  ،  تمدٌم كافة الخدمات االستشارٌة الهندسٌة  ) فٌما عدا رٌجٌد لالستشارات الهندسٌة .  -  247

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

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم كافة  3792برلم  21191131 ،لٌدت فى 1111110111االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها    -العمومٌة 

الخدمات االستشارٌة الهندسٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

مالٌة المنصوص علٌها فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق ال

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 

 -ش عمارات المبعوثٌن  27االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة :  -هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

لسنة  121رٌجٌد لالستشارات الهندسٌة . احمد رجب وشرٌكٌه   شركة  ،  التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -  248

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -المنظمة لهذا الؽرض 

 21191131،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها    شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121، عن التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  3792برلم 

التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

 -ش عمارات المبعوثٌن  27بجهة : ؼرضها فى مصر او فى ، 

رٌجٌد لالستشارات الهندسٌة . احمد رجب وشرٌكٌه   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  -  249

سارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 3792برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

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

 -ش عمارات المبعوثٌن  27

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -مٌر مٌد الدارة المدارس   شركة  ،  انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً   -  251

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

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

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

، عن انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس  3364برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى و  -ومعاهد التعلٌم الفنً  

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

لوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وال

مدٌنة الخمائل  -المرحلة االولى  -ز (  1عمارة رلم )  21الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 اكتوبر 6 -

تجارة االحذٌة  -تها الشاكر لصناعة وتجارة االحذٌة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االحذٌة ومستلزما -  251

، مع التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة. مع مراعاة احكام الموانٌن  واللوائح والمرارات 

،لٌدت فى  11111110111السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجارة االحذٌة ، مع التزام الشركة بافراد  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االحذٌة ومستلزماتها  3378 برلم 21191113

حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة. مع مراعاة احكام الموانٌن  واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة 

 -ابو النمرس-المنوات-شارع جسر المنوات-طها ، بجهة : الدور االول علويالحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

عبد الحلٌم اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج   شركة  ،  الحاق العماله المصرٌه للعمل بالداخل والخارج وادخال طلبات  -  252

السعودٌة من اجل الزٌارة بانواعها المختلفة ، المواطنٌٌن المصرٌٌن راؼبى الحصول على تاشٌرات دخول اراضى المملكة العربٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كااللامة ، المرور ، التمدٌد ، اضافة الموالٌد ، توصٌل البضائع مع مراعاة احكام الموانٌٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

، عن  3413 برلم 21191113،لٌدت فى  1111110111استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة  ،رأس مالها   

الحاق العماله المصرٌه للعمل بالداخل والخارج وادخال طلبات المواطنٌٌن المصرٌٌن راؼبى الحصول على تاشٌرات دخول اراضى 

المملكة العربٌة السعودٌة من اجل الزٌارة بانواعها المختلفة ، كااللامة ، المرور ، التمدٌد ، اضافة الموالٌد ، توصٌل البضائع مع 

حكام الموانٌٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة ، بجهة : شمة رلم مراعاة ا

 -الهرم  -نصر الدٌن  -ش ترعة الزمر  115الدور الثانً بعد االرضً بالعمار رلم  214

 تربل بى للحلول الهندسٌة  -  253

 TRIPLE - P ENGINEERING SOLUTION    شركة  ،  السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة- 

،لٌدت فى  11111110111التوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر  ،رأس مالها    -المماوالت العمومٌة واالشراؾ على تنفٌذها 

المماوالت العمومٌة  -هذه األنشطة  ، عن السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة 3559برلم  21191114

شارع الفاصل بٌن  376التوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر ، بجهة : الشمه الكائنه فً الوحده رلم  -واالشراؾ على تنفٌذها 

 -اكتوبر  6المنطمه السٌاحٌه الرابعه والسادسه بمنطمه 

لً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز عزت عبد الفتاح احمد حسن وشركائة   شركة  ،  ع -  254

الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

علً ان التتمتع االنشطة خارج ، عن  3515برلم  21191111،لٌدت فى  2111111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 - الحً الرابع -عمارة بنن التعمٌر واالسكان  - 111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -المحور المركزي 

مماوالت  -جولد درٌم للعمارات والمماوالت والتسوٌك العماري   شركة  ،  المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -  255

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -التسوٌك العماري  -االستثمار العماري  -التشطٌبات 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌره

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  2111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى 

التسوٌك  -االستثمار العماري  -مماوالت التشطٌبات  -، عن المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  3453برلم  21191118

ه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وج -العماري 

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

وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -ش سالم سالم  7على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان  -شركة  ،  وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Business Brainبٌزنس برٌن  -  256

جوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو

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

مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

، عن وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  3765برلم  21191131،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ا التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌره -الموارد البشرٌة 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -شارع مصدق  - 111همار  - 3الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن    Evowayإٌفو واي  -  257

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

، عن او فى الخارج كما  3773برلم  21191131،لٌدت فى  211110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فرٌد  11الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش 

 -السباعً خلؾ االرٌزونا الهرم 

التصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم صناعة تكنولوجٌا المعلومات وا -1شركة  ،     Evowayإٌفو واي  -  258

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -2وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ت وانشاء لواعد _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌما3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

صناعة  -1، عن  3773برلم  21191131،لٌدت فى  211110111ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5وبٌانات 

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

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطب3انواعها 

فرٌد  11ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة : ش  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4

 -السباعً خلؾ االرٌزونا الهرم 

_ 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6وبالوسائل االلكترونٌة شركة  ،     Evowayإٌفو واي  -  259

تنفٌذ وادارة  -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

طوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج المشروعات التى تستثمر فى ت -11شبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز  -12انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 11والرسوم الصناعٌة 

_ اعمال 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  ، 3773برلم  21191131،لٌدت فى  211110111االستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

_ اعمال 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 

فى المشروعات التى تستثمر  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  - 11تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

فرٌد السباعً خلؾ  11انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات ، بجهة : ش  -12الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -االرٌزونا الهرم 

_  حاضنات االعمال  13شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها    Evowayإٌفو واي  -  261

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما  -14التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -والفنى  فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى

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

، عن المتخصصة فى  3773برلم  21191131،لٌدت فى  211110111تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر   ،رأس مالها   

االنشطة المتعلمة  -14_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  13مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ، بجهة : ش 

 -خلؾ االرٌزونا الهرم  فرٌد السباعً 11

شركة  ،   اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم    RIZME SOFTWARE SOLUTIONSرزمً لحلول البرمجٌات  -  261

للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال انتاج و تطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم 

ادخال  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -رونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها المعلومات االلكت

البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم 

برلم  21191119،لٌدت فى  21110111مال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات   ،رأس مالها   المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اع

، عن اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال انتاج و تطوٌر  3487

انتاج المحتوى االلكترونى  -ٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترون

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ،  لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال

 -الهرم  -ش مسجد المؽفرة من ش ترسا  11بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تصمٌم وادارة الموالع  -شركة  ،  نمل وتداول البٌانات    RIZME SOFTWARE SOLUTIONSرزمً لحلول البرمجٌات  -  262

التسوٌك االلكترونً  -ع اجهزة الكمبٌوتر تجارة وتوزٌ -االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -عبر االنترنت 

مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

،  3487برلم  21191119،لٌدت فى  21110111كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

تجارة  -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة (  -عن نمل وتداول البٌانات 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -ع اجهزة الكمبٌوتر وتوزٌ

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

 11مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

 -الهرم  -ش مسجد المؽفرة من ش ترسا 

 21111110111سرفر كٌر تكنولوجً   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  263

ش سٌد مكاوي  41، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  3551لم بر 21191114،لٌدت فى 

 -حالٌا ) طنطا سابما ( 

الدعاٌه واالعالن  -مماوالت التشطٌبات  -شركة  ،  المماوالت العامة    TARBAY Living DESIGNطربٌه لٌفٌنػ دٌزاٌن  -  264

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

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

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

 -، عن المماوالت العامة  3521برلم  21191113،لٌدت فى  511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الدعاٌه واالعالن  -مماوالت التشطٌبات 

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

اللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 - 1مجاورة  - 11الحً  - 187السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 -الشٌخ زاٌد 

شركة  ،  تجارة المواد الؽذائٌة  ٌجوز للشركة ان تكون لها    From The farmفروم ذا فارم لتجارة المواد الؽذائٌة  -  265

صلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك م

ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و 

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الئحته التنفٌذٌة  م

، عن تجارة المواد الؽذائٌة  ٌجوز للشركة ان  3679برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الش

تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام 

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي لسم اول اكتوبر  3كمبوند سٌتً فٌو بوابه  3الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مٌاه مع مراعاة عمرو دمحم دمحم الكتاتنً وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع شمعات الفالتر ومحطات تنمٌة ال -  266

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع شمعات الفالتر ومحطات تنمٌة المٌاه مع  3711برلم  21191127،لٌدت فى  5111110111

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

 -حوض الحمام المبلً  -نزلة البطران  -ش زراعٌة زؼلول  13

االستٌراد  -لعمومٌة التورٌدات ا -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    IIFTNG Techلٌفتنج تن  -  267

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

المماوالت العامة والمتكاملة  -مزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض الالزمة ل

، عن التجارة العامة  3744برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111اعداد التصمٌمات   ،رأس مالها    -والمتخصصة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  -العمومٌة التورٌدات  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم 

لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

ش دمحم متولً  4اعداد التصمٌمات ، بجهة :  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 -الشعراوي من ش فٌصل 

عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  تمدٌم االستشارات ) فٌما -شركة  ،  الهندسٌة    IIFTNG Techلٌفتنج تن  -  268

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

ٌجوز للشركة ان  -ٌة ( من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذ 27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

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

تمدٌم  -، عن الهندسٌة  3744برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111تحمٌك ؼرضها فى مصر او   ،رأس مالها   

دا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما ع

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -(  سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة

ش دمحم متولً الشعراوي من ش  4تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ، بجهة : 

 -فٌصل 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  شركة  ،  فى الخارج كما   IIFTNG Techلٌفتنج تن  -  269

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن فى الخارج كما  3744برلم  21191129،لٌدت فى  11111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

ش دمحم  4هة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بج

 -متولً الشعراوي من ش فٌصل 

ارن سكوٌر لالنشاءات والتجارة   شركة  ،  . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -  271

جوه مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو  -التورٌدات العمومٌة   -مسموح به لانونا 

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

مرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

، عن . المماوالت العامة والمتكاملة  3745برلم  21191129،لٌدت فى  21111110111السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -التورٌدات العمومٌة   -والمتخصصه . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

وه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوج

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة

 بندر الفٌوم -شارع ابو بكر الصدٌك  -رارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : الجون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

ارن سكوٌر لالنشاءات والتجارة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها    -  271

ص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ، عن الحصول على كافة التراخٌ 3745برلم  21191129،لٌدت فى  21111110111

 بندر الفٌوم -شارع ابو بكر الصدٌك  -الجون 

سمٌر  عبد الوهاب عبد المولً سعٌد وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتمطٌع وطباعة االكٌاس البالستٌن  -  272

لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ) عمل روالت شنط ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتمطٌع  3376برلم  21191112،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الشركة الحصول  وطباعة االكٌاس البالستٌن ) عمل روالت شنط ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

مدٌنه بنً سوٌؾ  -شرق النٌل  -منطمة الصناعات الخفٌفة  - 76على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعه رلم 

 -الجدٌده 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -جوبا مصر للتصدٌر   شركة  ،  التصدٌر  -  273

ٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼ

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت  11111110111لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وع



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن التصدٌر  3412برلم  21191113فى 

ى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها عل

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ش االنصار  44بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،

كٌر اكس لمستلزمات ومستحضرات التجمٌل   شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل . تجارة  -  274

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى   -وتورٌد مستحضرات التجمٌل  

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة با

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191113،لٌدت فى  511110111خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

ٌجوز للشركة أن تكون   -، عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل . تجارة وتورٌد مستحضرات التجمٌل   3417

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

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

فة التراخٌص الالزمة والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 --العمرانٌة  -المرٌوطٌة  -ش عبد الباسط الٌزٌدي  18لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . المشروعات    YESٌس للتدرٌب واالستشارات  -  275

التسوٌك االلكترونً عبر  -اءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن بر

االنتر نت . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . ٌجوز للشركة ان 

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ش

، عن  3775برلم  21191131،لٌدت فى  191110111تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن 

التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط  -االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  براءات

استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ،  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة

 ---الرض الحرٌة  -بجهة : شمة بالدور االول خلؾ بنن التنمٌة واالئتمان الزراعً 

لن طبما الحكام شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ   YESٌس للتدرٌب واالستشارات  -  276

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  3775برلم  21191131،لٌدت فى  191110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

و تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها ا

 -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة بالدور االول خلؾ بنن التنمٌة واالئتمان الزراعً 

 ---الرض الحرٌة 

ٌجوز للشركة ان  -نباتات (  -فاكهة  -شركة  ،  تصدٌر الحاصالت الزراعٌة بانواعها ) خضروات    AJAKSجاكس ا -  277

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

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

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن تصدٌر الحاصالت الزراعٌة بانواعها )  3582رلم ب 21191115،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -نباتات (  -فاكهة  -خضروات 

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

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 خلؾ -االصالح الزراعً  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش عبد التواب بطران 

 -المسلة  -مشوٌات الصعٌدي 

االستٌراد و التصدٌر و  -2التجارة العامه و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    -1شركة  ،     O T M Tradersأو تى أم  -  278

الوساطه فى انهاء كافه  -4تصوٌر مستندات(   -كمبٌوتر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -3التوكٌالت التجارٌة   

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌه    تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه , والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد  1982

التجارة  -1، عن  3589برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111زاوالة   ،رأس مالها   الحصول على التراخٌص الالزمة لم

تمدٌم خدمات رجال االعمال )  -3االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة    -2العامه و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   

الجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌه    تلتزم الشركة الوساطه فى انهاء كافه ا -4تصوٌر مستندات(   -كمبٌوتر  -فاكس 

فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه ,  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

 -شارع لبنان  11اوالة ، بجهة : والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمز

 -لسم العجوزة   -الدور السادس عشر  - 16شمة 

شركة  ،  ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموان ٌن المنظمة لهذا    O T M Tradersأو تى أم  -  279

لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة   الؽرض.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار ا

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً 

تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

، عن ؼرضها من  3589برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموان ٌن المنظمة لهذا الؽرض.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

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

مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها 

شمة  -شارع لبنان  11تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة :  أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو

 -لسم العجوزة   -الدور السادس عشر  - 16

الربٌع الستصالح االراضً   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  281

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  ٌجوز لها ان تندمج فى

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

اعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، عن ب 3613برلم  21191117،لٌدت فى  5111110111

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

اخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ابراج سٌتً الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 - 6مكتب رلم  -الدور الثالث  - 7برج رلم  -ستارز 

الربٌع الستصالح االراضً   شركة  ،  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,  -  281

حالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن ال

 351تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

مصلحة او تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة ان تكون لها - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

، عن  3613برلم  21191117،لٌدت فى  5111110111الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن 

تٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الحال

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مص - 2118لسنة  356

 - 6مكتب رلم  -الدور الثالث  - 7برج رلم  -شبٌهة ، بجهة : ابراج سٌتً ستارز 

انواعها  تورٌد الحدٌد والخردة بكافة -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    EG Steelاي جً ستٌل                                -  282

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

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

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  وذلن طبما الحكام

، عن التورٌدات العمومٌة  3636برلم  21191121،لٌدت فى  2111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ٌ -تورٌد الحدٌد والخردة بكافة انواعها  -

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

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

 -الهرم  -هضبة االهرام  -ن ش  428السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وبٌلٌات واالثاث . التورٌدات ام جً دٌزاٌن لالثاث والدٌكورات   شركة  ،   . التجارة  والتوزٌع فً جمٌع انواع الم -  283

فً شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  . التطوٌر   1982لسنة  121العمومٌة . التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شارات المانونٌة العماري .المماوالت العامة والمتخصصة .اعمال تصمٌم الدٌكورات والتشطٌبات  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االست

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

، عن . التجارة  والتوزٌع فً جمٌع  3579برلم  21191115،لٌدت فى  51110111النشطة الشركات العاملة   ،رأس مالها   

فً شأن  1982لسنة  121ٌات واالثاث . التورٌدات العمومٌة . التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم انواع الموبٌل

تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  . التطوٌر  العماري .المماوالت العامة والمتخصصة .اعمال تصمٌم الدٌكورات والتشطٌبات  تمدٌم 

ت المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارا

الدور الثانً فوق  -ش جامعة الدول العربٌة  111االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -االرضً 

الامة وتنظٌم  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Dot Collarsدوت كولرز  -  284

التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعالن  -انشاء وادارة مركز لتدرٌب العداد الباحثٌن  -التورٌدات العمومٌة  -المعارض ومؤتمرات 

من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة  -1 -

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -2وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

، عن الامة وتشؽٌل  3757برلم  21191129،لٌدت فى  111110111_ اعمال   ،رأس مالها   3والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انشاء وادارة مركز  -التورٌدات العمومٌة  -الامة وتنظٌم المعارض ومؤتمرات  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من  -1 -التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعالن  -لتدرٌب العداد الباحثٌن 

اعمال  -2نشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى ا

ش عبد الرحٌم لناوي  1_ اعمال ، بجهة : 3التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

 -هرم ال -متفرع اللبٌنً فٌصل 

شركة  ،  تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات    Dot Collarsدوت كولرز  -  285

ادخال البٌانات  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ انتاج وتطوٌر النظم 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6االلكترونٌة على الحاسبات وبالوسائل 

تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول  -9_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن تصمٌم وانتاج  3757برلم  21191129،لٌدت فى  111110111ها   االتصاالت وخدمات االنترنت   ،رأس مال -11البٌانات 

انتاج المحتوى االلكترونى  -4البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال التوصٌؾ 6ل االلكترونٌة ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائ -5بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

_ اعمال التوصٌؾ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 

 1 االتصاالت وخدمات االنترنت ، بجهة : -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

 -الهرم  -ش عبد الرحٌم لناوي متفرع اللبٌنً فٌصل 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن  -11شركة  ،     Dot Collarsدوت كولرز  -  286

نمل تكنولوجٌا انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز  -ا 12براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

_   14انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -13المعلومات 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -15حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

، عن  3757برلم  21191129،لٌدت فى  111110111ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى   ،رأس مالها    محتوى رلمى بما فى

 -ا 12المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -11

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -13ز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراك

 -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

 -الهرم  -ش عبد الرحٌم لناوي متفرع اللبٌنً فٌصل  1والثمافى ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجه  -شركة  ،  والفنى    Dot Collarsدوت كولرز  -  287

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تز

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجه  -، عن والفنى  3757برلم  21191129،لٌدت فى  111110111مالها   

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

ؼرضها 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 

 -الهرم  -ش عبد الرحٌم لناوي متفرع اللبٌنً فٌصل  1باشرة نشاطها ، بجهة : لم

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -شركة  ،  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات    TWENTY Kتوٌنتً كٌه  -  288

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

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

فة التراخٌص الالزمة والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

، عن . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة  3763برلم  21191131،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -والكافترٌات 

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -ابراج سٌتً ستار  - 3برج  - 6زمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة على كافة التراخٌص الال

شركة  ،  الامة    North Africa For Trading and Packing Foodنورث أفرٌما لتجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة  -  289

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االؼذٌة بكافة انواعها 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌال

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

 ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   ،رأس مالها   التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال

التجارة  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االؼذٌة بكافة انواعها  3783برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111

التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

 -البحر االعظم  -حدائك جزٌرة الدهب  -ش دمحم حمدي من ش ابو السعود  5ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجهة : 

تمدٌم  -شركة  ،     North Africa For Trading and Packing Foodنورث أفرٌما لتجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة  -  291

ت المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارا

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات  -تشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الامة و -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

،لٌدت  5111110111استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها   ،رأس مالها    -ومصنعات اللحوم والدواجن 

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات  -، عن  3783برلم  21191131فى 

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

ؽٌل وادارة المطاعم الثابتة الامة وتش -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات ومصنعات اللحوم والدواجن  -والكافترٌات 

 -البحر االعظم  -حدائك جزٌرة الدهب  -ش دمحم حمدي من ش ابو السعود  5التى تجعلها ، بجهة : 

شركة  ،  لابلة    North Africa For Trading and Packing Foodوتعبئة المواد الؽذائٌة نورث أفرٌما لتجارة  -  291

لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح 

لؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك ا

 -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

له او المرتبطه   ،رأس مالها   الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكم

، عن لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن  3783برلم  21191131،لٌدت فى  5111110111

الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس 

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351مر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم الرى بطرٌك الؽ

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  - 2118لسنة  356



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البحر  -حدائك جزٌرة الدهب  -ش دمحم حمدي من ش ابو السعود  5او المرتبطه ، بجهة :  والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله

 -االعظم 

شركة  ،  بذلن سواء    North Africa For Trading and Packing Foodنورث أفرٌما لتجارة وتعبئة المواد الؽذائٌة  -  292

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة  

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

،لٌدت فى  5111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

للشركة ان تكون لها ٌجوز  -، عن بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة   3783برلم  21191131

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

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

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  والئحتة

 -البحر االعظم  -حدائك جزٌرة الدهب  -ش دمحم حمدي من ش ابو السعود  5لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات .    Strength الموى الدارة المطاعم والفنادق والتورٌدات الؽذائٌة  -  293

 2112لسنة  311االدارة  والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

ا  .  التورٌدات العمومٌة . تورٌد المواد الؽذائٌة . بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص به

ٌجوز للشركة أن   -بشأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة    1982لسنه  121التوكٌالت التجارٌة  . تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

، عن .  3366برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات . االدارة  والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع 

.  بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   2112لسنة  311مراعاه المرار الوزاري رلم 

بشأن تنظٌم  1982لسنه  121التورٌدات العمومٌة . تورٌد المواد الؽذائٌة . التوكٌالت التجارٌة  . تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

 - 3ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه ، بجهة : مول سٌتً ستار برج   -اعمال الوكالة التجارٌة   

 اكتوبر 6 - 5ب مكت - 4الدور 

شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Strengthالموى الدارة المطاعم والفنادق والتورٌدات الؽذائٌة   -  294

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

حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تل

، عن مع  3366برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

اال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 - 3ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مول سٌتً ستار برج والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 اكتوبر 6 - 5مكتب  - 4الدور 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  تجارة المالبس الجاهزة ومنتجات الترٌكو    4Gفورجً  -  295

اال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن تجارة المالبس الجاهزة ومنتجات الترٌكو  3387برلم  21191113،لٌدت فى  511110111

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

ؼرضها 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 

 -فٌصل  -بجوار مؤسسة فتح الباب الخٌرٌة  -منشٌة البكاري  -نشاطها ، بجهة : ش الجبالً  لمباشرة

الامة وتشؽٌل مصنع  -عبد الرحٌم دمحم وشرٌكته   شركة  ،   تجارة الجملة والتجزئة للخامات الصناعٌة ومستلزمات االنتاج  -  296

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة احكام الموانٌن

، عن تجارة الجملة والتجزئة  3439برلم  21191118،لٌدت فى  3111110111الالزمة لمباشرة نشاطها    ،رأس مالها   

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع  -للخامات الصناعٌة ومستلزمات االنتاج 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ش عبد الرحٌم حمدان  16والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم 

عمومٌة وتورٌد التنمٌة المستدامة للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ال -  297

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المخصبات الزراعٌة 

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

المماوالت العامة  -مة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض التراخٌص الالز

، عن التجارة العامة  3458برلم  21191119،لٌدت فى  111110111استصالح   ،رأس مالها    -والمتخصصة والمتكاملة 

التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -ٌة وتورٌد المخصبات الزراعٌة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العموم

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

مزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ل

أ ش ترعة  61استصالح ، بجهة :  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 -الهرم  -المرٌوطٌة 

ا لابلة لالستزراع  , واستزراع التنمٌة المستدامة للتجارة   شركة  ،  وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعله -  298

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم 

لسنة  351طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -الدعاٌة واالعالن  -التصدٌر  - 2118لسنة  356عاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومرا 2117

، عن  3458برلم  21191119،لٌدت فى  111110111او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى   ،رأس مالها   

لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها 

أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

لسنة  356ة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعا 2117لسنة  351الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -الدعاٌة واالعالن  -التصدٌر  - 2118

 -الهرم  -أ ش ترعة المرٌوطٌة  61التى ، بجهة : 

اعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى التنمٌة المستدامة للتجارة   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة ب -  299

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

اخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  3458برلم  21191119،لٌدت فى  111110111

ون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

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

 -الهرم  -أ ش ترعة المرٌوطٌة  61: 

ٌع المنتجات والموالب شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصن   Smart Keeperسمارت كٌبر لصناعات البالستٌن  -  311

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام  -التورٌدات العمومٌة  -البالستٌكٌة علً اختالؾ انواعها واشكالها 

شىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

،  3478برلم  21191119،لٌدت فى  2511110111التجارة العامة   ،رأس مالها    -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -المنتجات والموالب البالستٌكٌة علً اختالؾ انواعها واشكالها  عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشى

 133التجارة العامة ، بجهة :  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

 -هضبة االهرام  -ص حً  حدائك االهرام 

شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    Smart Keeper سمارت كٌبر لصناعات البالستٌن -  311

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

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن والتوزٌع فٌما هو  3478 برلم 21191119،لٌدت فى  2511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

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

ت لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمراراا

هضبة  -ص حً  حدائك االهرام  133السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -االهرام 

 -شركة  ،   الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والحفالت العامة    Man con houseكن هاوس مان  -  312

الامة  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعداد دراسات جدوي  -تمدٌم االستشارات  -الدعاٌة واالعالن 

 -التورٌدت العمومٌة  -التجارة العامة  -انشاء وتشؽٌل مراكز التدرٌب اعداد الباحثٌن  -ه وادارة الحضانات التكنولوجٌه واالستثمارٌ

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن الامة وتنظٌم  3761برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال   ،رأس مالها   

الامة  -اعداد دراسات جدوي  -تمدٌم االستشارات  -الدعاٌة واالعالن  -المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والحفالت العامة 

انشاء وتشؽٌل مراكز  -ٌه الامة وادارة الحضانات التكنولوجٌه واالستثمار -وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -التورٌدت العمومٌة  -التجارة العامة  -التدرٌب اعداد الباحثٌن 

 -شارع الثوره  6فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال ، بجهة :  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

 -الهرم  -من شارع سهل حمزه 

شركة  ،  الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال    Man con houseمان كن هاوس  -  313

 -بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات  -1 -الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه الام

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

، عن  3761برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111ٌؾ والتحلٌل   ،رأس مالها   اعمال التوص -2والتعلٌم التكنولوجى 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

الامة  -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه الامة  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم  -1 -وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات 

والتحلٌل ،  اعمال التوصٌؾ -2وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

 -الهرم  -من شارع سهل حمزه  -شارع الثوره  6بجهة : 

_ 3شركة  ،  والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها    Man con houseمان كن هاوس  -  314

انتاج  -4وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة

_ 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

مال _ اع8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 

، عن  3761برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   ،رأس مالها   

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4ة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌ

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5وبٌانات 

 6عمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات ، بجهة : _ ا8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7

 -الهرم  -من شارع سهل حمزه  -شارع الثوره 

االتصاالت وخدمات  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9شركة  ،     Man con houseمان كن هاوس  -  315

الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق -11االنترنت 

انشاء وادارة مراكز االستشارات  -13انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 12

العمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال _  حاضنات ا 14والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

تنفٌذ  -9، عن  3761برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي   ،رأس مالها    -15

ملكٌة المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق ال -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  - 12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 
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 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -13تكنولوجٌا المعلومات 

شارع  6االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي ، بجهة :  -15مال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال _  حاضنات االع 14

 -الهرم  -من شارع سهل حمزه  -الثوره 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -مطاعم الطبك الشامً   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطابع الثابتة والكافترٌات  -  316

ن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشتر

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة احكام الموا

  

ٌجوز  -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطابع الثابتة والكافترٌات  3751برلم  21191129،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

ة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -شارع باسم الكاتب  7الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى    Man con houseمان كن هاوس  -  317

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  ٌجوز للشركة ان تكون لها -العلمً والثمافى والفنى 

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

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراع

 3761برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شركة ان تكون ٌجوز لل -، عن من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

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

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

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة ا

 -الهرم  -من شارع سهل حمزه  -شارع الثوره  6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ت العمومٌة التورٌدا -اصالح للمماوالت والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  المماوالت العمومٌة  -  318

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

ام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحك

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

التورٌدات  -، عن المماوالت العمومٌة  3791برلم  21191131،لٌدت فى  2111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 -الوراق  -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش كورنٌش النٌل 

فندلٌة شركة  ،  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك ال   Trevel Oneترفل ون لالستثمار السٌاحً  -  319

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الترخٌص بها 

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

، عن االدارة  3793برلم  21191131،لٌدت فى  511110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

بشان  2112لسنة  311ندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الف

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ش عدنان  26كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -المدنً متفرع عن احمد عرابً 
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،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة شركة     Trevel Oneترفل ون لالستثمار السٌاحً  -  311

برلم  21191131،لٌدت فى  511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  3793

 -المهندسٌن  -ش عدنان المدنً متفرع عن احمد عرابً  26لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  النشاط الشامل لصناعة السٌنما الذي ٌجمع بٌن الامة او استئجار استدٌوهات    ISGبوابة الحلول المتكاملة  -  311

الدعاٌة  -عرض وتشؽٌلها , بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع ومعامل االنتاج السٌنمائً ودور ال

تمدٌم االستشارات المالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس  -واالعالن 

مالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق ال

، عن النشاط الشامل لصناعة  3454برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111من لانون سوق   ،رأس مالها    27فى المادة 

ض وتشؽٌلها , بما فً ذلن من تصوٌر السٌنما الذي ٌجمع بٌن الامة او استئجار استدٌوهات ومعامل االنتاج السٌنمائً ودور العر

تمدٌم االستشارات المالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -الدعاٌة واالعالن  -وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع 

لٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق الما

حدائك  -ص بوابة احمس  28من لانون سوق ، بجهة :  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -الهرم  -االهرام 

التوزٌع فٌما التجارة العامة و -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  راس المال والئحتة التنفٌذٌة (    ISGبوابة الحلول المتكاملة  -  312

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -التصنٌع لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل  -تجارة مستحضرات التجمٌل  -هو مسموح به لانونا 

والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 

الامة وتشؽٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات  -ت االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها البٌانات ونظم المعلوما

، عن راس المال  3454برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة   ،رأس مالها   

 -تجارة مستحضرات التجمٌل  -مة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التجارة العا -التورٌدات العمومٌة  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  -التصنٌع لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل 

 -لومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المع

ص بوابة  28الامة وتشؽٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -احمس 

ول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن شركة  ،  وخدمات االنترنت بعد الحص   ISGبوابة الحلول المتكاملة  -  313

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   -المعمول بها 

وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

، عن وخدمات االنترنت بعد  3454برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111العداد الباحثٌن ومراكز نمل   ،رأس مالها   

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت   -ول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها الحص

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ  -وصورة وبٌانات 

تنفٌذ  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة 

 -ص بوابة احمس  28انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل ، بجهة :  -وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

 -الهرم  -حدائك االهرام 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة  -شركة  ،  تكنولوجٌا المعلومات    ISGبوابة الحلول المتكاملة  -  314

تورٌد وتركٌب كامٌرات  -فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -اخل فمط وصٌانتها المرالبة للمنازل والمبانً والمحالت والمجمعات السكنٌة من الد

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

، عن تكنولوجٌا  3454برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  حاضنات  -المعلومات 

تورٌد وتركٌب كامٌرات المرالبة للمنازل والمبانً والمحالت والمجمعات السكنٌة من  -االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -فمط وصٌانتها  الداخل

ص بوابة  28شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -احمس 
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شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة    ISGبوابة الحلول المتكاملة  -  315

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

  

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  3454برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111 ،رأس مالها    

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -وابة احمس ص ب 28الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عزت عبد الفتاح احمد حسن وشركائة   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  -  316

وما  2117لسنة  351والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة  -المماوالت العامة  - 2118لسنة  356مهورٌة رلم ورد بمرار رئٌس الج

ر الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثما

، عن االستثمار العمارى بالمدن  3515برلم  21191111،لٌدت فى  2111111110111ا   ،رأس ماله   2117لسنة  72رلم 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد 

علً  -المماوالت العامة  - 2118لسنة  356جمهورٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس ال 2117لسنة  351بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط 

عمارة بنن التعمٌر  - 111كتب ، بجهة : م 2117لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -المحور المركزي  -الحً الرابع  -واالسكان 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    AL KATOORالماطور للمماوالت  -  317

، عن الموانٌن واللوائح  3528رلم ب 21191113،لٌدت فى  2511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ش ابو ٌاسر من ش مدرسة  1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -ترسا  -الفمً 

االخص تجارة  شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً   AL KATOORالماطور للمماوالت  -  318

ٌجوز للشركة ان تكون  -المٌام باعمال مماوالت التشطٌبات والدٌكور  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -الرخام والجرانٌت 

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

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضه

، عن التجارة العامة  3528برلم  21191113،لٌدت فى  2511110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

المٌام باعمال  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -لً االخص تجارة الرخام والجرانٌت والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وع

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -مماوالت التشطٌبات والدٌكور 

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼر

ش ابو ٌاسر من ش  1السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

 -ترسا  -مدرسة الفمً 

شركة  ،  الموانٌن    WISER        FOR                      PHARMACEUTICAL INDUSTRYواٌزر للصناعات الدوائٌة   -  319

 3111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

على كافة التراخٌص  ، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 3569برلم  21191114،لٌدت فى 

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  547الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة 

شركة  ،  . الامة    WISER        FOR                      PHARMACEUTICAL INDUSTRYواٌزر للصناعات الدوائٌة   -  321

سائلة ولابلة للذوبان واضالات االعالؾ والمطهرات وما ٌتبع ذلن من  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة من مستحضرات

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -سوائل الطحن والخلط والتعبئة لمنتجات الشركة 

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

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

سائلة  ، عن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البٌطرٌة من مستحضرات 3569برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111

ٌجوز للشركة أن   -ولابلة للذوبان واضالات االعالؾ والمطهرات وما ٌتبع ذلن من سوائل الطحن والخلط والتعبئة لمنتجات الشركة 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 
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مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى 

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  547المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : لطعة 

لسنة  121ٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االست -سرفر كٌر تكنولوجً   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  321

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982

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

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

، عن التورٌدات العمومٌة  3551برلم  21191114،لٌدت فى  21111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121الستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ا -

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

خارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ال

ش سٌد مكاوي حالٌا )  41المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 -طنطا سابما ( 

شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة    ALL COMMUNICATIONSأل كومٌونٌكاشٌنز  -  322

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  3564برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -ش ابن الولٌد  21 -انٌن كامل الدور الثانً فوق االرضً والمٌز - 212,  211لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدتٌن 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  -شركة  ،  الدعاٌة و االعالن    ALL COMMUNICATIONSأل كومٌونٌكاشٌنز  -  323

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

، عن  3564برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111رات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرا

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً  -الدعاٌة و االعالن 

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

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

,  211السارٌة وعلى ، بجهة : الوحدتٌن  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

 -ش ابن الولٌد  21 -كامل الدور الثانً فوق االرضً والمٌزانٌن  - 212

شركة المستمبل للتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع   -  324

ترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌش

وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

شؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الامة وت - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها   ،رأس مالها   

 ، عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  3581

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

ومراعاة لرار  2117لسنة  351االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الام - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -المهندسٌن  -الدور االول  -ش جامعة الدول العربٌة  71الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل  -دات العمومٌة التورٌ -تجاره الجمله والتجزئه  -شركة المستمبل للتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  او تجمٌدها  -  325

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ا ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كم

تجاره الجمله  -، عن او تجمٌدها  3581برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز  -الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة  -العمومٌة  التورٌدات -والتجزئه 

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

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الدور االول  -ش جامعة الدول العربٌة  71الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -

،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  شركة المستمبل للتنمٌة الزراعٌة   شركة   -  326

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3581برلم  21191115،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 - المهندسٌن -الدور االول  -ش جامعة الدول العربٌة  71الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل    GLOBAL TRAINING CAMP G.T.Cجلوبال ترٌنٌنج كامب للتدرٌب والتطوٌر والتسوٌك  -  327

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات  -اعداد الدراسات واالبحاث العلمٌة  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

،لٌدت  111110111ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -ك العماري التسوٌ -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -التنفٌذٌة ( 

اعداد الدراسات واالبحاث العلمٌة  -، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  3612برلم  21191117فى 

تعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات الم -

من  27وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة  -عماري التسوٌك ال -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -بوالق  -ش فرج الحداد  13: 

شركة  ،  لها مصلحة او    GLOBAL TRAINING CAMP G.T.Cجلوبال ترٌنٌنج كامب للتدرٌب والتطوٌر والتسوٌك  -  328

ونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 شاطهامع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ن

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  3612برلم  21191117،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     

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

ها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌ

 -بوالق  -ش فرج الحداد  13والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   -ماري . التصدٌر  الروابً للتصدٌر   شركة  ،  . االستثمار الع -  329

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ا الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبم

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

ن تكون لها مصلحة ٌجوز للشركة أ  -، عن . االستثمار العماري . التصدٌر   3635برلم  21191121،لٌدت فى  31111110111

او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذ

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

 -الهرم  -سهل حمزة  - 4الدور  -بجهة : ابراج مكة 

الت وخدمات شركة  ،  االتصا   AUTOMATIC TELECOMDATA ATDTAاتوماتٌن تٌلكوم داتا ) إٌة تً داتا (  -  331

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

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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ٌجوز للشركة ان تكون -، عن االتصاالت وخدمات االنترنت  3644برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

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

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

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع 

 -ب ش الهرم الرئٌسً بجوار بنن مصر  336لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لى األخص تجارة شركة  ،   . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وع   FAYED MEDICALفاٌد مٌدٌكال    -  331

االستٌراد والتصدٌر . تلتزم  -التورٌدات العمومٌة  -وتوزٌع جمٌع أنواع السلع والمستلزمات والمعدات والمستحضرات الطبٌة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

وجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من ال

، عن . التجارة  3431برلم  21191116،لٌدت فى  1511110111فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

ى األخص تجارة وتوزٌع جمٌع أنواع السلع والمستلزمات والمعدات والمستحضرات العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعل

فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -الطبٌة 

جوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو  -وتعدٌالته 

ن حدائك  43باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : 

 -الهرم  -االهرام 

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته  شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها   FAYED MEDICALفاٌد مٌدٌكال    -  332

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

طبما ، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  3431برلم  21191116،لٌدت فى  1511110111نشاطها  ،رأس مالها   

الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الهرم  -ن حدائك االهرام  43الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها    GARDEN FACTORYجاردن فاكتوري  -  333

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

حكام المانون ، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال 3468برلم  21191119،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها   

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً الثامن  -عمارات سراٌا زاٌد  1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

ة وتوزٌع وتورٌد االسمدة والبذور والشتالت ونباتات الزٌنه . شركة  ،   تجار   GARDEN FACTORYجاردن فاكتوري  -  334

التصدٌر . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  

ق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طر

ومراعاة لرار  2117لسنة  351االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 21191119،لٌدت فى  11111110111استزراع نباتات الزٌنه   ،رأس مالها      -      2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

ة وتوزٌع وتورٌد االسمدة والبذور والشتالت ونباتات الزٌنه . التصدٌر . استصالح وتجهٌز االراضى ، عن تجار 3468برلم 

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

ق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طر

   -      2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً الثامن  -عمارات سراٌا زاٌد  1استزراع نباتات الزٌنه ، بجهة : 

شركة  ،  والشتالت وٌشترط ان تكون االراضً مخصصة الؼراض     GARDEN FACTORYجاردن فاكتوري  -  335

االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌمة الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها 

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -    2118لسنة  356لجمهورٌة رلم ومراعاة لرار رئٌس ا 2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

،لٌدت فى  11111110111ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

، عن والشتالت وٌشترط ان تكون االراضً مخصصة الؼراض  االستصالح واالستزراع وان تستخدم  3468برلم  21191119

لسنة  351طرق الرى الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌمة الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -    2118لسنة  356لجمهورٌة رلم ومراعاة لرار رئٌس ا 2117

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً الثامن  -راٌا زاٌد عمارات س 1ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة (    SUNWAYHOLIDAYSصن واي هولٌداٌز للتسوٌك وادارة الفنادق  -  336

او  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة

تالدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك  -رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2112لسنة  311الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

،لٌدت فى  211110111الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات   ،رأس مالها    -الدعاٌة واالعالن  -بها واجراءات الترخٌص 

، عن الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  3469برلم  21191119

 -ٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترف

 2112لسنة  311تالدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

الامة وتنظٌم المعارض  -الدعاٌة واالعالن  -خٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات التر

 -لسم الهرم  -ش مساكن ضباط الرماٌة  - 116والمؤتمرات ، بجهة : شمة بالدور االرضً بالعمار رلم 

شركة  ،  ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل    SUNWAYHOLIDAYSصن واي هولٌداٌز للتسوٌك وادارة الفنادق  -  337

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -ً حدة ( معرض عل

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً  3469برلم  21191119،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     

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

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

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة

 -لسم الهرم  -ش مساكن ضباط الرماٌة  - 116التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالدور االرضً بالعمار رلم 

ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة شركة  ،  الس   AMUN CONSULTINGأمون لالستشارات  -  338

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على  3499برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الشٌخ زاٌد  - 12الحً  -المجاورة االولً  -مشروع المستمبل  3/  311كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    AMUN CONSULTINGأمون لالستشارات  -  339

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

التوكٌالت  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة العاملة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن تمدٌم  3499برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111س الشركة   ،رأس مالها   اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌ

االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27ة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العامل

 121والمانون رلم  1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 3/  311سٌس الشركة ، بجهة : عمارة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تا 1982لسنة 

 -الشٌخ زاٌد  - 12الحً  -المجاورة االولً  -مشروع المستمبل 

شركة  ،  اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص    AMUN CONSULTINGأمون لالستشارات  -  341

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -نٌن المنظمة لهذا الؽرض ( الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموا

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

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

 3499برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

، عن اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -لموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( باحكام ا

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

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

 -الشٌخ زاٌد  - 12الحً  -المجاورة االولً  -مشروع المستمبل  3/  311بجهة : عمارة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،     US. TECH ENGINEERING GROUPشركة مجموعه ٌو . اس . تن الهندسٌة                                 -  341

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

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

برلم  21191113،لٌدت فى  11111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  3397

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع البرنسٌسة من شارع االهرامات منطمة 

 -الهرم  -حدائك االهرام المدٌمه  -التورٌنج 

شركة  ،     US. TECH ENGINEERING GROUPشركة مجموعه ٌو . اس . تن الهندسٌة                                 -  342

التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع لوحات التوزٌع والتحكم الكهربائٌة 

الستثمار وفً حالة هدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌشمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة مستملة لالنشطة الواردة بمانون ا

علً ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  2117لسنة  72بماانون االستثمار رلم 

اى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع لوحات التوزٌع والتحكم  3397برلم  21191113،لٌدت فى  11111110111

ن االستثمار وفً حالة هدم التزام التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانو -الكهربائٌة 

علً ان ال تتمتع  2117لسنة  72الشركة بهذا الشروط ٌشمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بماانون االستثمار رلم 

ن باى وجه ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

حدائك  -من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : شارع البرنسٌسة من شارع االهرامات منطمة التورٌنج 

 -الهرم  -االهرام المدٌمه 

او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات    TOFAHAمطعم تفاحة  -  343

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

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

ٌجوز للشركة ان  -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات  3382برلم  21191113،لٌدت فى  111110111مالها   

ع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م

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

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 -241عمارة  - 1لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

تصمٌم  -شركة  ،   . تصمٌم وتنفٌذ حلول وأنظمة برمجٌات التعلٌم والتدرٌب    G VALUEجى فالٌو لألنظمة المتطورة   -  344

إلامة وتشؽٌل مركز العداد  -ت مع الحصول على التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط وإدارة الموالع االلكترونٌة على شبكة االنترن

تصمٌم وتطوٌر برامج  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات والكمبٌوتر والمهارات اإلدارٌة واللؽات 

بٌع وتورٌد وتركٌب أجهزة الكمبٌوتر وأنظمة تكنولوجٌا  -لومات إلامة وتشؽٌل البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المع -الكمبٌوتر المتنوعة 

، عن . تصمٌم وتنفٌذ حلول وأنظمة  3429برلم  21191116،لٌدت فى  511110111المعلومات والشبكات .  ،رأس مالها   

التراخٌص الالزمة لمباشرة تصمٌم وإدارة الموالع االلكترونٌة على شبكة االنترنت مع الحصول على  -برمجٌات التعلٌم والتدرٌب 

إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات والكمبٌوتر والمهارات اإلدارٌة  -النشاط 

ٌد وتركٌب بٌع وتور -إلامة وتشؽٌل البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات  -تصمٌم وتطوٌر برامج الكمبٌوتر المتنوعة  -واللؽات 

 -شارع أبو الفدا متفرع من شارع الهرم محطة العرٌش  15أجهزة الكمبٌوتر وأنظمة تكنولوجٌا المعلومات والشبكات . ، بجهة : 

 الهرم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -لٌزر فوكاس للدعاٌة واالعالن   شركة  ،  الدعاٌة و االعالن  -  345

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  الوجوة مع

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها الموانٌن واللوائح والمرارات

  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -، عن الدعاٌة و االعالن  3433برلم  21191119،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

الزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 -اول فٌصل  -ش احمد كامل  14: 

ٌجوز للشركة ان تكون  -جراند سوٌت للصناعات الؽذائٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع الحلوٌات  -  346

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

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

الالزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع  3451برلم  21191118،لٌدت فى  51111110111لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -انواع الحلوٌات 

ا على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونه

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

مدٌنة بنً سوٌؾ  -شرق النٌل  -منطمة الصناعات الخفٌفة  - 72ها ، بجهة : لطعة رلم على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

- 

الامة وتشؽٌل مصنع لتجمٌع السٌارات المالكً و سٌارات الركوب وتصنٌع التنكات واالجزاء  -فواز موتورز   شركة  ،    -  347

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشؽٌل مركز لخدمات وصٌانة السٌارات  -الؽٌر مٌكانٌكٌه  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121)  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

راخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على الت

الامة وتشؽٌل مصنع  -، عن  3449برلم  21191118،لٌدت فى  11111110111من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مركز لخدمات وصٌانة  -لتجمٌع السٌارات المالكً و سٌارات الركوب وتصنٌع التنكات واالجزاء الؽٌر مٌكانٌكٌه  

 1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -السٌارات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

راخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ، بجهة : المنطمة الصناعٌة مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على الت

 - 31المطعة رلم  -السادسه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -فواز موتورز   شركة  ،  ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  -  348

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ال

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

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

ٌجوز للشركة  -، عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  3449برلم  21191118،لٌدت فى  11111110111مالها   

اعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ب

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

اخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 - 31المطعة رلم  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنطمة الصناعٌة السادسه 

شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس    Auto Lab Egyptاوتو الب اٌجٌبت  -  349

على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، ، عن الشركة الحصول  3526برلم  21191113،لٌدت فى  7111110111مالها   

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع عشر  -خدمات بفرلً هٌلز  - 28عمارة  -بجهة : البدروم السفلً 

االستٌراد  -شركة  ،   الدعاٌة واالعالن    GREEN DOT ADVERTISING AGENCYجرٌن دوت للخدمات االعالنٌة  -  351

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتصدٌر والتوكٌالت التج

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  الامة وتنظٌم المعارض  الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 2511110111التجارة العامة   ،رأس مالها    -والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (   

ة ) تلتزم الشركة باحكام االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ -، عن الدعاٌة واالعالن  3375برلم  21191112،لٌدت فى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

حكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل ٌخل با

 -المهندسٌن  -ش الحجاز من جامعة الدول العربٌة  3التجارة العامة ، بجهة :  -معرض على حدة (   

شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به    GREEN DOT ADVERTISING AGENCYجرٌن دوت للخدمات االعالنٌة  -  351

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

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 

 -، عن والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  3375برلم  21191112،لٌدت فى  2511110111الها   م

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

ة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

ش الحجاز من جامعة الدول  3لتراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

 -المهندسٌن  -العربٌة 

 -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة    FAYROUZPLASTالفٌروز بالست لصناعة البالستٌن  -  352

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

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

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

، عن الامة وتشؽٌل  3395برلم  21191113،لٌدت فى  11111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى -مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة 

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

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

مجمع االمل  -الدور االرضً  - 4مبنً  - 22الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة  وعلى الشركة

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -الصناعً 

ه شركة  ،  . تمدٌم االستشارات االدارٌه والتربوٌه والفنٌه والتدرٌبٌه والتسوٌمٌ   Practice Academyبراكتس اكادٌمً  -  353

فً مجال اللوجٌستٌات  ) 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 

كتابه كمبٌوتر  -تصوٌرمستندات  -نون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . . تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس من لا 27المادة 

، عن . تمدٌم االستشارات االدارٌه  3426برلم  21191116،لٌدت فى  11110111تلٌفون ( تمدٌم خدمات   ،رأس مالها    -

مجال اللوجٌستٌات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة والتربوٌه والفنٌه والتدرٌبٌه والتسوٌمٌه فً 

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

وق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . . تمدٌم خدمات رجال االعمال ) من لانون س 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

شمة  - 17الدور  -ش مصدق عمارات هٌئة التدرٌس  5تلٌفون ( تمدٌم خدمات ، بجهة :  -كتابه كمبٌوتر  -تصوٌرمستندات  -فاكس 

3 - 

ورات التدرٌبٌه فً مجال اللؽات والحاسب شركة  ،  الترجمه والتعرٌب عمد الد   Practice Academyبراكتس اكادٌمً  -  354

تسوٌك البرامج التدرٌبٌة والمحتوي العلمً تطوٌر البرمجٌات . اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  -االلً والعلوم 

ت ونظم المعلومات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانا

انشاء  -16االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

، عن الترجمه والتعرٌب  3426برلم  21191116،لٌدت فى  11110111وادارة مراكز االستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

تسوٌك البرامج التدرٌبٌة والمحتوي العلمً تطوٌر البرمجٌات .  -التدرٌبٌه فً مجال اللؽات والحاسب االلً والعلوم  عمد الدورات

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 

ظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ون



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش مصدق عمارات هٌئة  5انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات ، بجهة :  -16الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 - 3شمة  - 17الدور  -التدرٌس 

شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . الامة    Practice Academyبراكتس اكادٌمً  -  355

االستشارات التدرٌبٌه . الدراسات  -وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه والتدرٌب فً مجاالت ) االدارة الفنٌه 

د وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . تجارة وتوزٌع االجهزة التمنٌة . اللؽات ( . الامة وتشؽٌل مركز العدا -الحاسب االلً  -االدارٌة 

ٌجوز للشركة أن   -فً شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة   1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

، عن المتخصصة فى  3426برلم  21191116،لٌدت فى  11110111تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه والتدرٌب فً مجاالت ) 

وتدرٌب وتنمٌة اللؽات ( . الامة وتشؽٌل مركز العداد  -الحاسب االلً  -االستشارات التدرٌبٌه . الدراسات االدارٌة  -االدارة الفنٌه 

فً شأن  1982لسنة  121الموارد البشرٌة . تجارة وتوزٌع االجهزة التمنٌة . التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

ش مصدق عمارات هٌئة  5ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة :   -تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  

 - 3شمة  - 17لدور ا -التدرٌس 

شركة  ،  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او    Practice Academyبراكتس اكادٌمً  -  356

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

بما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن ط

، عن من الوجوه مع  3426برلم  21191116،لٌدت فى  11110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

هة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

ش مصدق عمارات هٌئة  5التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 - 3شمة  - 17الدور  -التدرٌس 

رٌد الٌن للمالبس والمفروشات   شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات والمفروشات  -  357

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -لتورٌدات  العمومٌة     الفندلٌة . التصدٌر للمالبس  والممروشات ولوازمها  . ا

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

ذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

، عن . الامة وتشؽٌل مصنع  3442برلم  21191118،لٌدت فى  511110111احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

. التورٌدات  العمومٌة       لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات والمفروشات الفندلٌة . التصدٌر للمالبس  والممروشات ولوازمها

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

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

ش فخر الدٌن من ش د .  26وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 --فٌصل  -المرٌوطٌة  -الشٌن 

رة نشاطها .  رٌد الٌن للمالبس والمفروشات   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش -  358

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3442برلم  21191118،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 --فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش فخر الدٌن من ش د . الشٌن  26الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -ٌه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه الفجر الساطع للتجارة والمماوالت والتورٌدات العموم -  359

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

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

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  1111111.111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن المماوالت العمومٌه  3538برلم  21191113

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

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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الصؾ  -، بجهة : شمة بالدور االرضً كائنه بعرب ابو ساعد  التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فكرة لالنتاج والتجهٌزات االعالنٌة والفنٌة   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او  -  361

ن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

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

ها فى مصر ، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرض 3548برلم  21191114،لٌدت فى  311110111مالها   

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 : 

 -الهرم  - 19شمة  -الدور الرابع  -برج طٌبة  -ش عز الدٌن عمر  11

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    SILVER TREE GROUPسٌلفر تري جروب لالدوٌة  -  361

،لٌدت فى  2511110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  3561برلم  21191114

 -العمرانٌة  -اسباتس  -ش عز الدٌن عمر  -ش جمالت مدنً  21التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد وتسوٌك االدوٌة البشرٌة    SILVER TREE GROUPوٌة سٌلفر تري جروب لالد -  362

والبٌطرٌة ومستحضرات ومستلزمات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمواد الخام الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة بانواعها ووالكٌماوٌات بانواعها 

زراعٌة بانواعها ومستلزمات ومعدات واداوت المعامل واالجهزة فٌما عدا الكٌماوٌات الخطرة واالسمدة والمبٌدات الحشرٌة وال

لسنة  121التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -الطبٌة وتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ كل ماسبك لدي الؽٌر 

برلم  21191114،لٌدت فى  2511110111فى شان سجل المستوردٌن   ،رأس مالها    1982لسنة  121والمانون رلم  1982

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات ومستلزمات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة  3561

والمواد الخام الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة بانواعها ووالكٌماوٌات بانواعها فٌما عدا الكٌماوٌات الخطرة واالسمدة والمبٌدات الحشرٌة 

التصدٌر  -لزراعٌة بانواعها ومستلزمات ومعدات واداوت المعامل واالجهزة الطبٌة وتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ كل ماسبك لدي الؽٌر وا

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -العمرانٌة  -اسباتس  -ش عز الدٌن عمر  - ش جمالت مدنً 21المستوردٌن ، بجهة : 

شركة  ،  وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس    SILVER TREE GROUPسٌلفر تري جروب لالدوٌة  -  363

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -احكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( ب

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

 21191114،لٌدت فى  2511110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

، عن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على  3561برلم 

ٌجوز للشركة ان  -ل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

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

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

 -العمرانٌة  -اسباتس  -ش عز الدٌن عمر  -ش جمالت مدنً  21المانون والئحتة ، بجهة : 

اعداد  -فكرة لالنتاج والتجهٌزات االعالنٌة والفنٌة   شركة  ،   . االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -  364

التصوٌر وتاجٌرها واماكن التصوٌر ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهاتالبث االزاعً (  . الدعاٌة  وتجهٌز وتملٌن استدٌوهات

لسنة  121واالعالن بكافة الوسائل  تصمٌم االعالنات . التورٌدات العمومٌة . التوكٌالت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -ال الوكالة التجارٌة فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعم 1982

، عن . االنتاج  3548برلم  21191114،لٌدت فى  311110111الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

ت التصوٌر وتاجٌرها واماكن التصوٌر ) كل ما اعداد وتجهٌز وتملٌن استدٌوها -الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

سبك فٌما عدا تملن استدٌوهاتالبث االزاعً (  . الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل  تصمٌم االعالنات . التورٌدات العمومٌة . 

مال الوكالة التجارٌة فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم اع 1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ش عز  11ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة :   -

 -الهرم  - 19شمة  -الدور الرابع  -برج طٌبة  -الدٌن عمر 
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Distribution     ،  انشاء و تملن و ادارة المحالت التجارٌة و  -التجارة العامة لكافة المنتجات المسموح بها لانونا    -شركة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتراخٌص الالزمة لممارسة هذه السوبر ماركت    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار ا

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

 بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو

التجارة العامة لكافة المنتجات  -، عن  3591برلم  21191116،لٌدت فى  2411110111تلحمها بها وذلن   ،رأس مالها   

انشاء و تملن و ادارة المحالت التجارٌة و السوبر ماركت    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -المسموح بها لانونا   

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

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما 

الدور االرضً طرٌك مصر  28الكٌلو  26لحمها بها وذلن ، بجهة : المطعه ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو ت

 -اسكندرٌه الصحراوى بابورواش 
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Distribution   برلم  21191116،لٌدت فى  2411110111انون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   شركة  ،  طبماً ألحكام الم

الدور االرضً طرٌك مصر اسكندرٌه  28الكٌلو  26، عن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : المطعه  3591

 -الصحراوى بابورواش 

فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  شركة  ،  تمدٌم االستشارات  )   RESOLVEرٌزولؾ  -  367

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

الامة وتشؽٌل مركز العداد  -تنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحتة ال 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -الامة وتنظٌم ورش العمل  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

فٌما عدا ، عن تمدٌم االستشارات  )  3611برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111والندوات والحفالت العامة   ،رأس مالها   

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

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

اعداد الدورات  -الامة وتنظٌم ورش العمل  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -نفٌذٌة ( والئحتة الت

حً الدبلوماسٌٌن  - 51بالفٌال رلم  3الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة ، بجهة : وحدة رلم  -التدرٌبٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة (    RESOLVEؾ رٌزول -  368

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

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

عن ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة  ، 3611برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -لكل معرض علً حدة ( 

الفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات الس

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

الشٌخ  -حً الدبلوماسٌٌن  - 51بالفٌال رلم  3الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 -زاٌد 
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EMIC    شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  3414برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -المجاورة السادسة  -الحً االول  - 1226الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 
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EMIC    الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن ومعالجتها حرارٌا  -شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة- 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مهمات الربط واالنشاءات والشداد  -لبناء واعمال الدٌكور الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات ا

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مهمات محطات وشبكات المٌاه والصرؾ  -المعدنٌة واالوناش العلوٌة والخزانات واوعٌة الضؽط 

االستٌراد  -مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  التجارة العامة العامة والتوزٌع فٌما هو -الصحً والحرٌك بكافة انواعها 

، عن المماوالت العامة والمتخصصة  3414برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اوٌات البناء واعمال الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌم -الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن ومعالجتها حرارٌا  -والمتكاملة 

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مهمات الربط واالنشاءات والشداد المعدنٌة واالوناش العلوٌة والخزانات واوعٌة الضؽط  -الدٌكور 

التجارة العامة العامة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مهمات محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحً والحرٌك بكافة انواعها 

 -الحً االول  - 1226االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة : عمارة  -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة والتوزٌع 

 -المجاورة السادسة 
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EMIC   فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121جارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم شركة  ،  الت

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

االستٌراد والتصدٌر  -ل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة ) تلتزم  ، عن 3414برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة  - ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( الجهات المختصة وبما ال

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ، بجهة :  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

 -المجاورة السادسة  -الحً االول  - 1226عمارة 
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EMIC    شركة  ،  التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  3414برلم  21191113،لٌدت فى  1111110111مع مراعاة   ،رأس مالها   

ل باحكام الموانٌن فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -المنظمة لهذا الؽرض ( 

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

المجاورة  -الحً االول  - 1226او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : عمارة تشترٌها 

 -السادسة 

تتوٌج   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  373

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن  3425برلم  21191116،لٌدت فى  51110111.  ،رأس مالها    الالزمة لمباشرة نشاطها

 -الدور الثانى 5واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رلم 

 أكتوبر 6 -الحى الخامس  216عمارة 

تجارة وتورٌد اللوحات الفنٌة والهداٌة و التحؾ ومكٌنات وأدوات الطباعة و االحبار  -،  الدعاٌة واالعالن تتوٌج   شركة   -  374

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة   -والكمبٌوتر واجهزه المرالبة واللوحات الهندسٌة ومستلزمات الطباعة والفاكسات والكامٌرات . 

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات

   مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة

تجارة وتورٌد اللوحات الفنٌة والهداٌة و  -، عن الدعاٌة واالعالن  3425برلم  21191116،لٌدت فى  51110111،رأس مالها   

التحؾ ومكٌنات وأدوات الطباعة و االحبار والكمبٌوتر واجهزه المرالبة واللوحات الهندسٌة ومستلزمات الطباعة والفاكسات 

كات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشر  -والكامٌرات . 

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

 أكتوبر 6 -مس الحى الخا 216عمارة  -الدور الثانى 5تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : رلم 

احمد مسعد احمد محمود ٌسن وشرٌكة   شركة  ،  علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  -  375

الوارد بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  3481برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111ها  ،رأس مالها   لمباشرة نشاط



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -ش المللن فٌصل  111، بجهة : على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    3M Contractingثري ام كونتر اكتنج  -  376

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  3558رلم ب 21191114،لٌدت فى  1151110111،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -ش الكوثر  12والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -ر شركة  ،  تصنٌع منتجات ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة لدي الؽٌ   SQINاسكٌن  -  377

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تجارة وتورٌد منتجات ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة  -مسموح به لانونا 

فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن تصنٌع منتجات ومستحضرات التجمٌل  3466برلم  21191119،لٌدت فى  251110111الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 -تجارة وتورٌد منتجات ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -لؽٌر واالدوٌة لدي ا

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

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

 -لسم بوالق الدكرور  -ش زكً السٌسً  17طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى ا   SQINاسكٌن  -  378

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3466برلم  21191119،لٌدت فى  251110111مالها   

 -لسم بوالق الدكرور  -ش زكً السٌسً  17الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح    TAKWEENواالعالن     تكوٌن للدعاٌة -  379

،لٌدت فى  111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، عن المانون والئحته التنفٌذٌة مع  3428برلم  21191116

الحى الخامس - 4مج  - 761عمارة رلم  -الدور األول  3الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه رلم 

 أكتوبر 6 -عمد ثانى -

 تربل بى للحلول الهندسٌة  -  381

 TRIPLE - P ENGINEERING SOLUTION   :  ،  تمدٌم  - 2اعداد التصمٌمات الهندسٌة و الخدمات المتعلمة بها    - 1شركة

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

شارات المالٌة عن االوراق المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االست

التورٌدات العمومٌة    مع  - 3من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (    27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

اعداد التصمٌمات  - 1، عن : 3559برلم  21191114،لٌدت فى  11111110111مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات  - 2الهندسٌة و الخدمات المتعلمة بها   

ارات المالٌة عن االوراق المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستش

من لانون سوق راس المال والئحته  27المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 شارع 376التورٌدات العمومٌة    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الشمه الكائنه فً الوحده رلم  - 3التنفٌذٌة (   

 -اكتوبر  6الفاصل بٌن المنطمه السٌاحٌه الرابعه والسادسه بمنطمه 

 تربل بى للحلول الهندسٌة  -  381

 TRIPLE - P ENGINEERING SOLUTION    شركة  ،  والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه

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

بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

ال البترول والطاله والخدمات المتعلمه بها  ادارة وهندسة المشروعات فى مج -تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

، عن  3559برلم  21191114،لٌدت فى  11111110111مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أي والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن ب

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو 

ادارة  -الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة 

فى مجال البترول والطاله والخدمات المتعلمه بها  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة :  وهندسة المشروعات

 -اكتوبر  6شارع الفاصل بٌن المنطمه السٌاحٌه الرابعه والسادسه بمنطمه  376الشمه الكائنه فً الوحده رلم 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -شركة  ،   الدعاٌة واالعالن    H2Mاتش تو ام للدعاٌة واالعالن والتجارة العامة  -  382

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -مسموح به لانونا 

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

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

،  3599برلم  21191116،لٌدت فى  111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -عن الدعاٌة واالعالن 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  كما ٌجوز لها ان

 1 - 2الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -فٌصل  -ٌنً اللب -ش عبد العزٌز الشافعً 

شركة  ،  . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة     iExperts Academyاي اكسٌبرتس اكادٌمً   -  383

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن . الامة وتشؽٌل  3598برلم  21191116،لٌدت فى  2511110111ا .   ،رأس مالها   التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  

حمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ت

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

سنتر  4الدور  12بجهة : مكتب رلم والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 -  12المجد الحً 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت    Coral Gateكورال جٌت                                        -  384

دمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خ

او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري 

من الطالة االٌوائٌه السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصؾ اجمالً المساحات المبنٌه 

،  3623برلم  21191117،لٌدت فى  21111110111االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت   ،رأس مالها    -للمشروع 

عن الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن 

ء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي سوا

الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً 

ش  1االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت ، بجهة :  -المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع نصؾ اجمالً المساحات 

 -متفرع من ش الهرم  -حسن دمحم  -النصر 

شركة  ،  والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه    Coral Gateكورال جٌت                                        -  385

الامة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311ر الوزاري رلم المرا

وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات تلتزم الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة 

علً ان  2117لسنة  72لشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم عدم التزام الشركة بهذا ا

 3623برلم  21191117،لٌدت فى  21111110111التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311الوزاري رلم  ، عن والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات تلتزم الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

شروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا ال
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ش النصر  1علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز ، بجهة :  2117لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

 -متفرع من ش الهرم  -حسن دمحم  -

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  الواردة بذات المانون    Coral Gateكورال جٌت                                        -  386

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

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

ز للشركة ٌجو -، عن الواردة بذات المانون  3623برلم  21191117،لٌدت فى  21111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئح

 -متفرع من ش الهرم  -حسن دمحم  -ش النصر  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -تج وماكٌنات التعبئة والتؽلٌؾ محمود احمد ابو عشمة وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خطوط االن -  387

تجاره الجمله والتجزئه لخطوط االنتاج وماكٌنات التعبئة والتؽلٌؾ بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك 

وما ورد  2117لسنة  351خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  2118لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

، عن الامة وتشؽٌل  3628برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجاره الجمله والتجزئه لخطوط االنتاج وماكٌنات التعبئة والتؽلٌؾ بالمدن  -وماكٌنات التعبئة والتؽلٌؾ  مصنع لتصنٌع خطوط االنتج

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد 

مع مراعاة احكام الموانٌن  2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مركز  - 18واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -مجمع السوٌدي  -المدٌنة التجاري 

،  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات   اي تً سٌستمز كوربورٌشن   شركة -  388

بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل  -وبٌانات  انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة -علٌها 

االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

عن اعمال التوصٌؾ ،  3664برلم  21191122،لٌدت فى  5111110111_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات   ،رأس مالها   

والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ  -بٌانات وصورة و

شارع  - 1انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ، بجهة : عمارة 

 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثالثة  - 25

شركة  ،  مع مراعاة    P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  389

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

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  3365برلم  21191111،لٌدت فى  511110111

 -التعاون  -شارع مساكن العراٌس بجوار مسجد البركه   21الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -الهرم 

شركة  ،  تمدٌم    Regents                 education services  رٌجٌنتس للخدمات التعلٌمٌة                         -  391

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشٌكوالته  -التسوٌك العماري  -الخدمات التعلٌمٌة 

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

رة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  -التسوٌك العماري  -، عن تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  3711برلم  21191127،لٌدت فى  511110111

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الشٌكوالته 
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او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  باعمالها

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

مٌدان مصطفً محمود  -ش الثمار  - 13بالعمار رلم  13الدور  5الزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم على كافة التراخٌص ال

 -المهندسٌن  -

الامة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات    MASTERSماسترز الدارة المطاعم والكافٌهات  -  391

تورٌد الوجبات  -ت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -بكافة انواعها وتمدٌم خدمات الكاترٌنج 

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

،  3719برلم  21191128،لٌدت فى  511110111الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

لعامة ) بشرط استصدار الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت ا -عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تورٌد الوجبات بكافة انواعها وتمدٌم خدمات الكاترٌنج  -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

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

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : ؼرضها ف

 -الحً المتمٌز  -مول رامو التجاري  -الدور االرضً  - 53الوحدة رلم 

ٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح شركة  ،  المانون والئحتة التنف   MASTERSماسترز الدارة المطاعم والكافٌهات  -  392

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  3719برلم  21191128،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

الدور  - 53على الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم واللوائح والمرارات السارٌة و

 -الحً المتمٌز  -مول رامو التجاري  -االرضً 

 نٌو تري الب لالدوٌة   شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة -  393

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

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  3725برلم  21191128،لٌدت فى  511110111

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

 -الهرم  -س هضبة االهرام  17نشاطها ، بجهة : ق 

نٌو تري الب لالدوٌة   شركة  ،  تجارة االدوٌه والمستحضرات الطبٌه والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والخٌوط  -  394

الطبٌه وتؽذٌة االطفال والمكمالت الؽذائٌة واالجهزه والمعدات واالدوات الطبٌه ومستلزماتها وخاماتها  الجراحٌه والمحالٌل

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل وكذا تصنٌع االدوبه  -وتصنٌعها لدي الؽٌر 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -البٌطرٌه 

، عن تجارة االدوٌه  3725برلم  21191128،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      121الشركة باحكام المانون رلم 

طبٌه وتؽذٌة االطفال والمكمالت الؽذائٌة والمستحضرات الطبٌه والبٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والخٌوط الجراحٌه والمحالٌل ال

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه والمكمالت  -واالجهزه والمعدات واالدوات الطبٌه ومستلزماتها وخاماتها وتصنٌعها لدي الؽٌر 

التورٌدات  -لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل وكذا تصنٌع االدوبه البٌطرٌه 

 -س هضبة االهرام  17، بجهة : ق  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العمومٌة 

 -الهرم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982نٌو تري الب لالدوٌة   شركة  ،  لسنة  -  395

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب  -الدعاٌة واالعالن  -ام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحك

 -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة (  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 1982، عن لسنة  3725برلم  21191128،لٌدت فى  511110111االستثمار   ،رأس مالها    -اعداد الدراسات واالبحاث العلمٌه 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

احكام الموانٌن مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ب
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الامة وتنظٌم المعارض  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الدعاٌة واالعالن  -المنظمة لهذا الؽرض  

االستثمار ، بجهة  -اعداد الدراسات واالبحاث العلمٌه  -والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

 -الهرم  -س هضبة االهرام  17: ق 

 311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -المماوالت العامة  -نٌو تري الب لالدوٌة   شركة  ،  العماري  -  396

 -التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -البٌع بالعموله  -استؽالل العالمات التجارٌه ) الفرنشاٌز ( 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ادارة  -المماوالت العامة  -، عن العماري  3725برلم  21191128،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      ان تندمج فى الهٌئات

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان  -البٌع بالعموله  -تؽالل العالمات التجارٌه ) الفرنشاٌز ( اس -التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت  -الترخٌص بها 

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

 -الهرم  -س هضبة االهرام  17جهة : ق تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، ب

شركة  ،   تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    Optimumأوبتٌمم لالستشارات الهندسٌة  -  397

ٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المال

اعمال   -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز  -المماوالت العامة  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه فً مجال الهندسه  -التصمٌمات الهندسٌة 

، عن تمدٌم  3751برلم  21191129،لٌدت فى  511110111تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    للشركة ان

االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27نشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ال

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه  -اعمال التصمٌمات الهندسٌة   -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -فٌصل  -ش كعابٌش  51ن لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكو -المماوالت العامة  -فً مجال الهندسه 

 -طوابك 

شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Optimumأوبتٌمم لالستشارات الهندسٌة  -  398

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

عن وجه من ،  3751برلم  21191129،لٌدت فى  511110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

ش كعابٌش  51واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الموانٌن

 -طوابك  -فٌصل  -

شركه الٌؾ بٌزنس   شركة  ،  . انتاج وتطوٌر المحتوي االلكترونً . التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت . نشر وتوزٌع  -  399

وز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌج  -الكتب    

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

حته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

، عن . انتاج  3562برلم  21191114،لٌدت فى  911110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -نشر وتوزٌع الكتب     وتطوٌر المحتوي االلكترونً . التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت .

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

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

 -الهرم  -خلؾ كاٌرو مول  -ش طارق عبد العزٌز  4بجهة : 

انظمة نمل  -ٌل وصٌانة انظمه محطات وشبكات االتصاالت والالسلكٌة اسكاي وٌؾ   شركة  ،  الامة او ادارة وتشؽ -  411

التوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة  -تمدٌم االستشارات الفنٌه الخاصه بنظام االتصاالت الالسلكٌه  -الصوت الخاصه باالتصاالت 

توردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال فى شان سجل المس 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

ل ، عن الامة او ادارة وتشؽٌ 3578برلم  21191115،لٌدت فى  211110111وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات الفنٌه  -انظمة نمل الصوت الخاصه باالتصاالت  -وصٌانة انظمه محطات وشبكات االتصاالت والالسلكٌة 

 121والمانون رلم  1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -الخاصه بنظام االتصاالت الالسلكٌه 

وردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال فى شان سجل المست 1982لسنة 

الدور  16بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : شمة 

 -المنٌب  -جسر الكونٌسه  -ش ممدوح ترن  13عمار رلم  -السادس 

التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -اسكاي وٌؾ   شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض (  -  411

تورٌد  -الامة وتشؽٌل وصٌانه انظمة نمل الصوت الخاصه باالتصاالت الالسلكٌه  -تورٌد وتركٌب وصٌانه وحدات التؽذٌه  -

تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة  -تنفٌذ وادارة شبكات ونمل وتداول البٌانات  -لبوابات االلكترونٌه وتركٌب االنظمه االمنٌه ل

 -اجهزه االنذار  -تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبة  -االتصاالت الالسلكٌه 

التجارة  -، عن المنظمة لهذا الؽرض (  3578برلم  21191115دت فى ،لٌ 211110111البوابات االلكترونٌة   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل وصٌانه  -تورٌد وتركٌب وصٌانه وحدات التؽذٌه  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تنفٌذ وادارة شبكات ونمل  -لبوابات االلكترونٌه تورٌد وتركٌب االنظمه االمنٌه ل -انظمة نمل الصوت الخاصه باالتصاالت الالسلكٌه 

تورٌد وتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل  -تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة االتصاالت الالسلكٌه  -وتداول البٌانات 

ش ممدوح  13عمار رلم  - الدور السادس 16البوابات االلكترونٌة ، بجهة : شمة  -اجهزه االنذار  -فمط من ) كامٌرات المرالبة 

 -المنٌب  -جسر الكونٌسه  -ترن 

 - 2113لسنه  64اسكاي وٌؾ   شركة  ،  ( والصٌانه المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  -  412

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

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

ل على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن ( والصٌانه المتنملة لما  3578برلم  21191115،لٌدت فى  211110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  - 2113لسنه  64سبك مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 

ت وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركا

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

الدور  16ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -المنٌب  -جسر الكونٌسه  -ش ممدوح ترن  13عمار رلم  -السادس 

متخصصة المماوالت العامة وال -التسوٌك العماري  -البركاتً للمماوالت والتطوٌر العماري   شركة  ،   االستثمار العماري  -  413

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد  -والمتكاملة 

ها لالامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽال

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله  -لحسابها او لحساب الؽٌر 

 -التسوٌك العماري  -، عن االستثمار العماري  3552برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111او المرتبطه   ،رأس مالها   

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك  -والمتخصصة والمتكاملة المماوالت العامة 

واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك  -اللها لحسابها او لحساب الؽٌر لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽ

 -ش ابو المعالً  11واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه ، بجهة : 

ٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة البركاتً للمماوالت والتطوٌر العماري   شركة  ،  بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌه -  414

تمدٌم  -االشراؾ علً تنفٌذ المشروعات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة للمشروعات  -واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

اسبة زٌادة راس االستشارات الهندسٌة وااللتصادٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

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

، عن بذلن سواء كانت  3552برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111من لانون سوق راس   ،رأس مالها    27فى المادة 

اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها  خدمٌه او ترفٌهٌة

تمدٌم االستشارات الهندسٌة وااللتصادٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -االشراؾ علً تنفٌذ المشروعات  -للمشروعات 
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بة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناس

 -ش ابو المعالً  11من لانون سوق راس ، بجهة :  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

مماوالت صٌانة المبانً ومماوالت انشاء  -حتة التنفٌذٌة ( البركاتً للمماوالت والتطوٌر العماري   شركة  ،  المال والئ -  415

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -الواحدات الصناعٌة 

دمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تن

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

 3552برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -مماوالت صٌانة المبانً ومماوالت انشاء الواحدات الصناعٌة  -، عن المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  مصر او فى الخارج كما

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

 -ش ابو المعالً  11: 

التجارة االلكترونٌة لالدوٌة عبر االنترنت  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً لالدوٌة    P.oneوان للتسوٌك االلٌكترونً بً. -  416

 -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -

االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات وعلً االخص 

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

 -، عن التسوٌك االلكترونً لالدوٌة  3615برلم  21191117،لٌدت فى  31110111المالٌة المنصوص علٌها فى   ،رأس مالها   

انتاج المحتوى االلكترونى  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -التجارة االلكترونٌة لالدوٌة عبر االنترنت 

شارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات تمدٌم االستشارات وعلً االخص االست -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

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

مجاورة الرابعة  -ثامن الحً ال - 9المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى ، بجهة : عمارة 

- 

معادن انترناشونال   شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . االستٌراد  -  417

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   

، عن . التجارة العامة  3776برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     مصلحة او تشترن باى وجه من 

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم 

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

رلم  -، بجهة : الدور السابع ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   

 --ش ربٌع الجٌزي  38

معادن انترناشونال   شركة  ،  الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  418

ها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى  3776برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزا

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 --ش ربٌع الجٌزي  38رلم  -صول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور السابع وعلى الشركة الح

الرواد لالستشارات الهندسٌة   شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -  419

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

ادارة المشروعات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة  2112لسنة  311مع مرعاه المرار الوزاري رلم 
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، عن تمدٌم االستشارات الهندسٌة )  3787برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111اعداد التصمٌمات الهندسٌة   ،رأس مالها   

مال واالستحواذ وكذا االستشارات فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ال

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

فندلٌة و وفما بشان شركات االدارة ال 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -الهرم  -هضبة االهرام  -م 13اعداد التصمٌمات الهندسٌة ، بجهة :  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

الرواد لالستشارات الهندسٌة   شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  411

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة 

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  3787برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

 -الهرم  -هضبة االهرام  -م 13الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

والتصدٌر تلتزم الشركه  االستٌراد -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الرواد لالستشارات الهندسٌة   شركة  ،   -  411

 -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -االشراؾ الهندسً علً تنفٌذ المشروعات  -التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

و تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى ا

المماوالت العامة  -، عن  3787برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والتصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم االستٌراد  -والمتخصصة والمتكاملة 

االشراؾ الهندسً  -التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -علً تنفٌذ المشروعات 

هضبة االهرام  -م 13اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 -الهرم  -

اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة  -اسامة سعٌد علً فهٌم رمضان وشركاه   شركة  ،  تجاره الجملة والتجزئه  -  412

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  -ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة االساسٌة 

 351ار رئٌس الوزراء رلم والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمر

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

، عن تجاره الجملة  3533برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111علً الشركة االلتزام   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة 

 -اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة االساسٌة  -والتجزئه 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة 

 - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ار رئٌس الوزراء رلم سٌناء مع مراعاة ما ورد بمر

 32بالعمار رلم  2علً الشركة االلتزام ، بجهة : رلم  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -الشٌخ زاٌد  -منطمة السالم  -التعاونٌات 

ة سعٌد علً فهٌم رمضان وشركاه   شركة  ،  بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً اسام -  413

علً ان  2117لسنة  72حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات التتمتع االنشطة خارج لانون اال

،لٌدت فى  3111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا ، عن بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الوا 3533برلم  21191113

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  2117لسنة  72الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -الشٌخ زاٌد  -منطمة السالم  -التعاونٌات  32بالعمار رلم  2على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : رلم 

ن لها ٌجوز للشركة ان تكو -سمارت مٌنٌس   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  414

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

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

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  3581برلم  21191115،لٌدت فى  11110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   
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تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الموارد البشرٌة 

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

ش سعد بن ابً ولاس  13 -الدور االول  - 111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -لسم الهرم  -

رض والمؤتمرات والندوات والحفالت االنجاز المتمن للدعاٌة واالعالن   شركة  ،  . الدعاٌة واالعالن . الامة وتنظٌم المعا -  415

العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . . اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد 

 - تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على التراخٌص  الالزمة لمباشرة النشاط . -البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

التجارة االلكترونٌة . االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزاري 

، عن . الدعاٌة واالعالن .  3592برلم  21191116،لٌدت فى  511110111بشان شركات   ،رأس مالها    2112لسنة  311رلم 

والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . . الامة وتنظٌم المعارض 

تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط  -اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

التجارة االلكترونٌة . االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك  -الحصول على التراخٌص  الالزمة لمباشرة النشاط . 

بشان شركات ، بجهة : شمة بالدور السابع ناصٌة شارع  2112لسنة  311الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

 ---الهرم  -محطة مشعل  -اكتوبر  6

شركة  ،  . تسجٌل المستلزمات والمستحضرات الطبٌة واالدوٌة والمكمالت الؽذائٌة    Doctor Healthدكتور هٌلث  -  416

والعشبٌة واالؼذٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل . تجارة وتوزٌع للمستلزمات و المستحضرات الطبٌة واالدوٌه والمكمالت الؽذائٌة 

 121ر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والعشبٌة واالؼذٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل . االستٌراد والتصدٌ

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

، عن . تسجٌل  3778 برلم 21191131،لٌدت فى  21111110111اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول   ،رأس مالها   

المستلزمات والمستحضرات الطبٌة واالدوٌة والمكمالت الؽذائٌة والعشبٌة واالؼذٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل . تجارة وتوزٌع 

للمستلزمات و المستحضرات الطبٌة واالدوٌه والمكمالت الؽذائٌة والعشبٌة واالؼذٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل . االستٌراد 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتصدٌ

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول ، بجهة : الدور 

 ---شارع الهرم ش عبد الناصر متفرع من  23 -الخامس 

شركة  ،  على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل    Doctor Healthدكتور هٌلث  -  417

ٌجوز   -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . التورٌدات العمومٌة  . التصنٌع لدى الؽٌر للوازم تصنٌع المستحضرات الطبٌة 

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة أن تكون ل

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

، عن على التراخٌص  3778برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها   الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع   

الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . التورٌدات العمومٌة  . التصنٌع 

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ٌجوز للشركة أن تكون ل  -لدى الؽٌر للوازم تصنٌع المستحضرات الطبٌة 

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

ش عبد  23 -بجهة : الدور الخامس فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع ، 

 ---الناصر متفرع من شارع الهرم 

شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع    saudlia international for developmentالسعودٌة الدولٌة للتنمٌة واالستثمار  -  418

فً شان  1982لسنة  121ركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر ) تلتزم الش -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -سجل المستوردٌن 

شراء وبٌع  -لة المماوالت العامة والمتخصصة والمتكام -االستثمار والتسوٌك العماري  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

،لٌدت فى  51111110111شراء وبٌع وتمسٌم االراضً   ،رأس مالها    -وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة 

االستٌراد والتصدٌر )  -التورٌدات العمومٌة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  3368برلم  21191111

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121باحكام المانون رلم  تلتزم الشركة

 -االستثمار والتسوٌك العماري  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شراء وبٌع وتمسٌم  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

 -امبابة  -كفر حجازي  -ش المحطة  1عمار  1االراضً ، بجهة : مكتب 

شركة  ،  بؽرض البناء علٌها    saudlia international for developmentالسعودٌة الدولٌة للتنمٌة واالستثمار  -  419

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع   -صرؾ (  -مٌاه  -دها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء وم

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع 

ستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى اال

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء   ،رأس مالها    - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

 -مٌاه  -ها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء ، عن بؽرض البناء علٌها ومد 3368برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -صرؾ ( 

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

ومراعاة لرار  2117لسنة  351ستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم اال

كفر حجازي  -ش المحطة  1عمار  1تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء ، بجهة : مكتب  - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -امبابة  -

شركة  ،  كان ذلن النتاج السالالت    saudlia international for developmentنمٌة واالستثمار السعودٌة الدولٌة للت -  421

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او  -او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة  -الامة المزارع السمكٌة  -التسمٌن او اللحوم 

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

،لٌدت فى  51111110111تندمج   ،رأس مالها    التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور  -، عن كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  3368برلم  21191111

الامة وتشؽٌل مصنع  -ة الامة المزارع السمكٌ -سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 -امبابة  -كفر حجازي  -ش المحطة  1عمار  1ان تندمج ، بجهة : مكتب ٌجوز لها 

شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او    saudlia international for developmentالسعودٌة الدولٌة للتنمٌة واالستثمار  -  421

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احك

برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

حكام الموانٌن ، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا 3368

ش  1عمار  1واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -امبابة  -كفر حجازي  -المحطة 

التجمٌل ٌوناٌتد جروب فارما لتجارة وتوزٌع االدوٌة   شركة  ،  . تجارة وتوزٌع وتورٌد  االدوٌة ومستحضرات  -  422

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -والمستحضرات الطبٌة والمكمالت الؽذائٌة  

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

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  فى الهٌئات السالفة او

،لٌدت فى  161110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

رٌد  االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة والمكمالت الؽذائٌة  ، عن . تجارة وتوزٌع وتو 3396برلم  21191113

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندم

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 ---اسة كرد -منشأت البكري  -بجوار المعهد  - 4التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش نمره 

االستٌراد والتصدٌر  -شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة    GREEN DISTRIBUTIONجرٌن دٌسترٌبٌوشن  -  423

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجار

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 
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،لٌدت فى  1111110111اال   ،رأس مالها   مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام  -، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  3438برلم  21191118

رٌة وال ٌنشىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجا 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

 -ابو النمرس  -شبرامنت  -المجمعات التخزٌنٌة ٌشارع جسر الصلٌبه  3/3ماال ، بجهة : وحدة وؼٌرها التى تزاول اع

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى    GREEN DISTRIBUTIONجرٌن دٌسترٌبٌوشن  -  424

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

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

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر  3438برلم  21191118،لٌدت فى  1111110111مالها   

ة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالف

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

 -مرس ابو الن -شبرامنت  -المجمعات التخزٌنٌة ٌشارع جسر الصلٌبه  3/3وحدة 
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شركة  ،  المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن المانون والئحته  3421برلم  21191116،لٌدت فى  111110111زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   التراخٌص الال

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

 -أكتوبر  6 - 316 - 315عمارة  - 1مج  - 7الحى  3الدور  3شمه   -نشاطها ، بجهة : 

تجارة  -سعٌد عبد الحفٌظ دمحم الشرٌؾ وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لصناعه العطور ومستحضرات التجمٌل  -  426

 الجملة والتجزئة للعطور ومستحضرات التجمٌل مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

، عن الامة وتشؽٌل  3459برلم  21191119،لٌدت فى  11111110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجارة الجملة والتجزئة للعطور ومستحضرات التجمٌل مع مراعاة احكام الموانٌن  -مصنع لصناعه العطور ومستحضرات التجمٌل 

 - 89ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعه رلم واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

 -اكتوبر ثان  6 -امتداد السادسه  -المنطمه الصناعٌة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌه  -الدالل لالنتاج الفنً والدعاٌة واالعالن   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   -  427

 -مٌكساج  -صوت  -ونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر والتلفزٌ

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ -مونتاج  -دوبالج 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر  -ت البث االذاعً ( العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوها

، عن الدعاٌة  3496برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111ادارة وتشؽٌل دور العرض السٌنمائً   ،رأس مالها    -التموٌلً 

ه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االنتاج الفنً  والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌ -واالعالن  

اعداد وتجهٌز استدٌوهات  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات  -لبث االذاعً ( التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات ا

عمار  -الدور االول  - 1ادارة وتشؽٌل دور العرض السٌنمائً ، بجهة : شمة  -للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 -لسم الطالبٌة  -الكوم االخضر  -ش سعٌد علً من ش عبد اللطٌؾ عبد الفتاح  39

التجارة العامة والتوزٌع  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والدعاٌة واالعالن   شركة  ،   الدالل لالنتاج الفنً -  428

 121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 -، عن  3496برلم  21191111ٌدت فى ،ل 1111110111ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

االستٌراد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1ٌجوز للشركة ، بجهة : شمة  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

 -لسم الطالبٌة  -الكوم االخضر  -ش سعٌد علً من ش عبد اللطٌؾ عبد الفتاح  39عمار  -ل الدور االو -

عمد الدورات التدرٌبٌة  -الشركة االلمانٌة للؽات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة   -  429

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -فً مجال اللؽات 

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

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

،  3477برلم  21191119،لٌدت فى  151110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ة ان ٌجوز للشرك -عمد الدورات التدرٌبٌة فً مجال اللؽات  -عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  

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

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

فٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التن

 -الحوامدٌه  -ش االسكندرٌة  23لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

دٌم االستشارات تم -بورتو كٌر كوز ماتٌكس   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتعبئة مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الؽٌر  -  431

) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

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

الامة وتنظٌم المعارض والحفالت العامة والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تجارة وتوزٌع وتعبئة  3483برلم  21191119،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -على حدة ( 

مدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ت -مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الؽٌر 

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

الامة وتنظٌم المعارض والحفالت  -المال والئحتة التنفٌذٌة (  من لانون سوق راس 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -ش المحوالت 18ٌجوز للشركة ، بجهة :  -العامة والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( 

 -الهرم  -المطبعة 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول بورتو كٌر كوز ماتٌكس   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -  431

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

ئح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

،  3483برلم  21191119،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -المطبعة  -ش المحوالت 18بجهة : لمباشرة نشاطها ، 
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إلامة وتشؽٌل مستشفى  -شركة  ،   . .  إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة والشعر والجسم ) بٌوتى سنتر ( 

ٌجوز للشركة أن   -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .  -متخصصه فً العالج الطبٌعى و التاهٌل البدنى

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

مٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   تح

، عن . .  إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة  3421برلم  21191116،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مركز  -امة وتشؽٌل مستشفى متخصصه فً العالج الطبٌعى و التاهٌل البدنىإل -والشعر والجسم ) بٌوتى سنتر ( 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة . 

ك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

 - 316 - 315عمارة  - 1مج  - 7الحى  3الدور  3شمه   -فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

 -أكتوبر  6

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  الدالل لالنتاج الفنً والدعاٌة واالعالن   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة -  433

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احك

،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  3496برلم  21191111

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

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

ش سعٌد علً من ش  39عمار  -الدور االول  - 1ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -لسم الطالبٌة  -الكوم االخضر  -عبد اللطٌؾ عبد الفتاح 
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خص فً مجال المطاعم والكافٌترٌات والفنادق ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات تمدٌم االستشارات وباال

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

الامة وتشؽٌل مركز العداد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى 

ادارة المطاعم والكافٌترٌات   ،رأس مالها    -التسوٌك فً مجال المطاعم واالؼذٌة والمشروبات  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ارات وباالخص فً مجال المطاعم والكافٌترٌات والفنادق ) ، عن تمدٌم االستش 3514برلم  21191111،لٌدت فى  2511110111

فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

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

التسوٌك فً مجال المطاعم واالؼذٌة  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -ب شارع المساحة  1 - 7ادارة المطاعم والكافٌترٌات ، بجهة : شمة رلم  -والمشروبات 

 -شركة  ،     FATINC FOR RESTAURANT PROJECTSت المطاعم                                    فات انن لمشروعا -  435

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -اعادة هٌكله المشروعات  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات 

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 2511110111ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

ٌجوز للشركة ان  -اعادة هٌكله المشروعات  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -، عن  3514برلم  21191111،لٌدت فى 

نها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاو

تحمٌك ؼرضها 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 

 -ب شارع المساحة  1 - 7اطها ، بجهة : شمة رلم لمباشرة نش

شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    DATA AND BUSINESSبٌانات واعمال  -  436

الشركة الحصول على كافة  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

، عن ٌجوز لها ان تندمج فى  3595برلم  21191116،لٌدت فى  211110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

رارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 -الهرم  -ش الخلٌفة المامون  15السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    DATA AND BUSINESSبٌانات واعمال  -  437

اسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

ٌجوز للشركة ان  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

شركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ال

، عن تمدٌم  3595برلم  21191116،لٌدت فى  211110111تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   

سبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمنا

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ش الخلٌفة المامون  15تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ، بجهة : 

 -الهرم  -



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌها او تلحمها عالم السفر المتمٌز الدارة الموالع االلكترونٌة   شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشتر -  438

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

، عن كما ٌجوز لها ان  3631برلم  21191121،لٌدت فى  511110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح تندمج فى ا

بالدور الثالث فوق  17والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 -المحور المركزي  -بجوار مسجد الحصري  6/  18/  1االداري رلم االرضً بالمول التجاري 

مدى مصر للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس  -  439

لمباشرة نشاطها . ، بجهة ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  3614برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111مالها   

 -ش احمد شولً  2312792/  2312656: الدور االرضً بالعمار رلم 

مدى مصر للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  . االستثمار العماري . المماوالت العامة  . التجارة العامة والتوزٌع  -  441

وز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع ٌج  -التورٌدات العمومٌة    -فٌما هو مسموح به لانونا 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

حته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

، عن . االستثمار العماري .  3614برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ز للشركة أن تكون لها مصلحة ٌجو  -التورٌدات العمومٌة    -المماوالت العامة  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ته التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئح

 2312792/  2312656مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : الدور االرضً بالعمار رلم 

 -ش احمد شولً 

البٌانات عالم السفر المتمٌز الدارة الموالع االلكترونٌة   شركة  ،  اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -  441

تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط من الجهات  -والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المختصة 

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

، عن اعمال  3631برلم  21191121،لٌدت فى  511110111المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال   ،رأس مالها   

تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط  -البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد 

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة 

واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -العمومٌة 

بالدور الثالث  17واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال ، بجهة : وحدة رلم 

 -حور المركزي الم -بجوار مسجد الحصري  6/  18/  1فوق االرضً بالمول التجاري االداري رلم 

من لانون سوق  27عالم السفر المتمٌز الدارة الموالع االلكترونٌة   شركة  ،  االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  -  442

االدارة والتسوٌك للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع  -الدعاٌة واالعالن  -راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ٌجوز  -مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

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

، عن  3631برلم  21191121،لٌدت فى  511110111مصر او فى الخارج   ،رأس مالها    تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى

االدارة  -الدعاٌة واالعالن  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة والتسوٌك للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

صر او فى الخارج ، بجهة : وحدة الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى م

 -المحور المركزي  -بجوار مسجد الحصري  6/  18/  1بالدور الثالث فوق االرضً بالمول التجاري االداري رلم  17رلم 

 اعداد -الامة وتنظٌم ورش العمل  -رٌزٌم للتدرٌب   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  443

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -الدورات التدرٌبٌة 

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

بما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن ط



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  3452برلم  21191118،لٌدت فى  211110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -الامة وتنظٌم ورش العمل  -شرٌة عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد الب

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -ش المساحة  - 19الدور السادس بالعمار رلم  - 63الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ام اٌه للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  اٌه -  444

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

لسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ا

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مومٌة ، عن التورٌدات الع 3575برلم  21191115،لٌدت فى  61110111

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ال

ش  318احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  - 15شمة  - 3الدور  -السودان 

التطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات شركة  ،  اعمال تصمٌم وانتاج البرامج و   ULTRASATالتراسات  -  445

الامة وتشؽٌل  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

بعد الحصول علً وصٌانه شبكات نمل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمه المضافة وخدمات االنترنت 

الامة واداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه  -ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها 

، عن  3511برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111والالسلكٌه بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات   ،رأس مالها   

انتاج  -لتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها اعمال تصمٌم وانتاج البرامج وا

الامة وتشؽٌل وصٌانه شبكات نمل الصوت والصورة  -المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

عد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن والمعلومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمه المضافة وخدمات االنترنت ب

الامة واداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بعد الحصول علً ترخٌص من  -المعمول بها 

 -الهرم  -أ ش حدائك االهرم  9الجهات ، بجهة : 

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون  -وانٌن المعمول بها شركة  ،  المعنٌه وفما للم   ULTRASATالتراسات  -  446

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بٌع اجهزة الكومبٌوتر ومستلزماتها  -التورٌدات العمومٌة  -فً شان سجل المستوردٌن  1982رلم 

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

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

لموانٌن ، عن المعنٌه وفما ل 3511برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

بٌع  -التورٌدات العمومٌة  -فً شان سجل المستوردٌن  1982االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المعمول بها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -اجهزة الكومبٌوتر ومستلزماتها 

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

 -الهرم  -أ ش حدائك االهرم  9السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة   شركة  ،   ULTRASATالتراسات  -  447

، عن احكام الموانٌن  3511برلم  21191111،لٌدت فى  51111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -أ ش حدائك االهرم  9ة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

 -الهرم 

سالم سمٌر صمر وشرٌكه   شركة  ،  عمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  -  448

ادخال البٌانات  -ات انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌان -االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم  -على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

 انشاء وادارة مراكز -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -لشبكات نمل وتداول البٌانات 

، عن عمال تصمٌم  3555برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111االستشارات والدراسات المتخصصة   ،رأس مالها   



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انتاج المحتوى االلكترونى  -وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

انتاج وتطوٌر النظم المدمجة  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -بٌانات بصورة المختلفة من صوت وصورة و

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

الدور االرضً  - 2راكز االستشارات والدراسات المتخصصة ، بجهة : شمة رلم انشاء وادارة م -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -فٌصل  -حسن دمحم  -ش وهبه الرٌفً  - 1عمار رلم  -

استصالح وتجهٌز االراضى  -سالم سمٌر صمر وشرٌكه   شركة  ،  فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -  449

ة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابل

مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا 

 - 2118لسنة  356ار رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعاة لر 2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 3555برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111التورٌدات العمومٌة  علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة   ،رأس مالها   

ة لالستزراع  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابل -، عن فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع 

وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

التورٌدات العمومٌة  علً الشركة االلتزام بافراد  - 2118لسنة  356ار رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعاة لر 2117لسنة  351

 -فٌصل  -حسن دمحم  -ش وهبه الرٌفً  - 1عمار رلم  -الدور االرضً  - 2حسابات مالٌة ، بجهة : شمة رلم 

مار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط سالم سمٌر صمر وشرٌكه   شركة  ،  مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستث -  451

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  2117لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌة وعلى الشركة الحصول االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم  3555برلم  21191114،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

علً ان التتمتع  2117لسنة  72ستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اال

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

ش  - 1عمار رلم  -الدور االرضً  - 2وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -فٌصل  -حسن دمحم  -وهبه الرٌفً 

دٌماند للتطوٌر العماري وادارة المشروعات   شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  -  451

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

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  3654برلم  21191121،لٌدت فى  7511110111

نى ) مب -واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور الثانً 

115 D  السٌخ زاٌد  - 12الحً  -( مشروع كورت ٌارد- 

 -التجارة العامه  -الدعاٌة واالعالن  -التجاره االلكترونٌه  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    ensahunyانصحونً  -  452

فً شان سجل  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجو -المستوردٌن وتعدٌالته 

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

التجاره  -، عن التسوٌك االلكترونً  3611برلم  21191117،لٌدت فى  511110111تشترٌها او تلحمها بها وذلن   ،رأس مالها   

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامه  -الدعاٌة واالعالن  -االلكترونٌه 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121المانون رلم 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 26شارع  195عمار رلم  -من الدور الثا 816ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، بجهة : شمة 

 -ٌولٌو 

.   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه  KOM Media Servicesدوت كوم مٌدٌا سٌرفٌس  -  453

مونتاج  -ج دوبال -مٌكساج  -صوت  -والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ -
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ادارة  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً   -فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

، عن  3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها      -الدعاٌة واالعالن  -ض السنمائً وتشؽٌل دور العر

لفنٌه االنتاج الفنً  والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال ا

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ -مونتاج  - دوبالج -مٌكساج  -صوت  -من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 1، بجهة : الوحدة رلم  -الدعاٌة واالعالن  -السنمائً ادارة وتشؽٌل دور العرض  -واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  

 -الشٌخ زاٌد  -مدٌنة بٌفرلً هٌلز  -المرحلة الثانٌة  -منطمة  ) خ أ (  - 8بالعمارة رلم  2اداري بالدور 

حفالت .   شركة  ،  الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات وال KOM Media Servicesدوت كوم مٌدٌا سٌرفٌس  -  454

العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة ( تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة على شبكة االنترنت بشرط الحصول على 

التسوٌك  -تصمٌم برامج االلعاب االلكترونٌه  -تصمٌم تطبٌمات الهاتؾ المحمول  -تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المختصة 

االستٌراد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العامة  -رونٌة عبر االنتر نت التجارة االلكت  -االلكترونً 

 3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون   ،رأس مالها   

والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة ( تصمٌم وادارة الموالع  ، عن الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات

تصمٌم تطبٌمات الهاتؾ  -االلكترونٌة على شبكة االنترنت بشرط الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المختصة 

التجارة العامة والتوزٌع  -لكترونٌة عبر االنتر نت التجارة اال  -التسوٌك االلكترونً  -تصمٌم برامج االلعاب االلكترونٌه  -المحمول 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون ، بجهة : الوحدة  -فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العامة 

 -الشٌخ زاٌد  -ٌفرلً هٌلز مدٌنة ب -المرحلة الثانٌة  -منطمة  ) خ أ (  - 8بالعمارة رلم  2اداري بالدور  1رلم 

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121.   شركة  ،  رلم  KOM Media Servicesدوت كوم مٌدٌا سٌرفٌس  -  455

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول 

ٌجوز   -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   على التراخٌص 

للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

،لٌدت فى  21111110111ما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ك

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121، عن رلم  3641برلم  21191121

الزمة لمزاولة ؼرضها الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص ال

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

مدٌنة  -المرحلة الثانٌة  -منطمة  ) خ أ (  - 8بالعمارة رلم  2اداري بالدور  1ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : الوحدة رلم  كما

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز 

.   شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  KOM Media Servicesدوت كوم مٌدٌا سٌرفٌس  -  456

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 الالزمة لمباشرة نشاطها . 

  

بما ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ط 3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

مدٌنة  -المرحلة الثانٌة  -منطمة  ) خ أ (  - 8بالعمارة رلم  2اداري بالدور  1الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -ز بٌفرلً هٌل

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح    Brandhub For Trading and Investmentبراندهب للتجارة واالستثمار  -  457

،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، ع 3678برلم  21191122

 -شمه بالدور االرضً  921عماره  - 5مجاوره  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً االول 

نظٌم المعارض شركة  ،  الامة وت   Brandhub For Trading and Investmentبراندهب للتجارة واالستثمار  -  458

االستٌراد والتصدٌر  -والمؤتمرات والندوات والحفالت العامه ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 
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فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

لة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكا

التجارة العامة   ،رأس مالها    -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفالت العامه ) بشرط ، عن الامة  3678برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

كالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الو 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 -شمه بالدور االرضً  921عماره  - 5مجاوره  -التجارة العامة ، بجهة : الحً االول  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به    Brandhub For Trading and Investmentبراندهب للتجارة واالستثمار  -  459

تورٌد كتب اللؽات  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -الدعاٌة واالعالن  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ٌ -نشر وتوزٌع الكتب  -المختلفة 

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

،لٌدت فى  1111110111ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

االنتاج الفنً  -الدعاٌة واالعالن  -التورٌدات العمومٌة  -، عن والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  3678برلم  21191122

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -نشر وتوزٌع الكتب  -تورٌد كتب اللؽات المختلفة  -والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

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

والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 -شمه بالدور االرضً  921عماره  - 5مجاوره  -مع مراعاة ، بجهة : الحً االول 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد  -اٌجٌبت بلومز   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق بانواعه والكرتون  -  461

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -التورٌدات العمومٌة  -ا هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌم -الؽذائٌة بكافة انواعها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها ا

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  3619برلم  21191117،لٌدت فى  211111110111ؼرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

ٌع فٌما هو التجارة العامة والتوز -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة بكافة انواعها  -لتصنٌع الورق بانواعه والكرتون 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

الحً السابع  76رضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة ، بجهة : فى مزاولة ؼ

 -الشٌخ زاٌد  -خلؾ شارع الحكمه  -المجاورة الرابعه 

االلكترونٌه التجاره  -المماوالت العامة  -اٌجٌبت بلومز   شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  -  461

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -عبر االنترنت 

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها 

، عن وبما ال  3619برلم  21191117،لٌدت فى  211111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت  -المماوالت العامة  -الؽرض ( ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

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

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ٌخ زاٌد الش -خلؾ شارع الحكمه  -الحً السابع المجاورة الرابعه  76لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مدبؽة زنون   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ودباؼة الجلود  -  462

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها 

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

ٌجوز للشركة ان تكون  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ودباؼة الجلود  3616برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 
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و تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -خلؾ فندق سٌاج  -ش السالم  6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    Sea Bridge Shippingسً برٌدج للمالحة  -  463

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

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، عن بها وذلن طبما ال 3593برلم  21191116،لٌدت فى  511110111

 - 7عمارة  - 3واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : جرٌن 

 -الشٌخ زاٌد  - 3شمة 

اعمال الوساطة المالحٌة ) فً مجال  -الت المالحٌة شركة  ،   . التوكٌ   Sea Bridge Shippingسً برٌدج للمالحة  -  464

تأجٌر واستأجار السفن لحساب الؽٌر ( تموٌن السفن . بٌع وشراء السفن واستئجار وتاجٌر السفن  . الامة وتشؽٌل وادارة المخازن 

ٌص الجمركً .  تمدٌم تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرغ والتخل -والمستودعات عدا  مخازن الكٌماوٌات الخطرة 

االستشارات فً المجاالت المالحٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس 

، عن . التوكٌالت  3593برلم  21191116،لٌدت فى  511110111المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة   ،رأس مالها   

اعمال الوساطة المالحٌة ) فً مجال تأجٌر واستأجار السفن لحساب الؽٌر ( تموٌن السفن . بٌع وشراء السفن واستئجار  -لمالحٌة ا

تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من  -وتاجٌر السفن  . الامة وتشؽٌل وادارة المخازن والمستودعات عدا  مخازن الكٌماوٌات الخطرة 

جمركً .  تمدٌم االستشارات فً المجاالت المالحٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  الشحن والتفرغ والتخلٌص ال

 - 3شمة  - 7عمارة  - 3والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ، بجهة : جرٌن 

 -الشٌخ زاٌد 

شركة  ،  عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق    Sea Bridge Shippingسً برٌدج للمالحة  -  465

المٌام بجمٌع بمماوالت االشؽال واالعمال  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (  27المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -تورٌد المعدات ولطع الؽٌار البحرٌة    -البحرٌة 

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

، عن عن االوراق  3593برلم  21191116فى  ،لٌدت 511110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -تورٌد المعدات ولطع الؽٌار البحرٌة    -المٌام بجمٌع بمماوالت االشؽال واالعمال البحرٌة  -التنفٌذٌة ( 

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

 - 7عمارة  - 3ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : جرٌن 

 -الشٌخ زاٌد  - 3ة شم

االنجاز المتمن للدعاٌة واالعالن   شركة  ،  االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها  االستثمار  -  466

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى   -والتسوٌك العماري . التصدٌر . 

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تز

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191116،لٌدت فى  511110111حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   وعلى الشركة ال

ٌجوز   -، عن االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها  االستثمار والتسوٌك العماري . التصدٌر .  3592

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 ---الهرم  -محطة مشعل  -اكتوبر  6الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة بالدور السابع ناصٌة شارع 

ركة الحصول على شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش   H2اتش تو لمنتجات التجمٌل  -  467

، عن مراعاة احكام  3614برلم  21191117،لٌدت فى  11110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ش دمحم  14الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -طلعت 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة وتوزٌع    H2لمنتجات التجمٌل  اتش تو -  468

ٌجوز  -التصنٌع لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والعطور  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -مستحضرات التجمٌل والعطور 

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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

، عن التجارة العامة والتوزٌع  3614برلم  21191117فى ،لٌدت  11110111الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

التصنٌع  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والعطور 

جوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو -لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والعطور 

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

 -ش دمحم طلعت  14فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -راق سوٌدان   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ع -  469

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئا

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ت العامة والمتخصصة والمتكاملة ، عن المماوال 3673برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111

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

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -ش ابو الفدا  9لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحتة    ensahunyانصحونً  -  471

 21191117،لٌدت فى  511110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ارات السارٌة وعلى الشركة ، عن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر 3611برلم 

 -ٌولٌو  26شارع  195عمار رلم  -الدور الثامن  816الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها    core pixel incكور بكسٌل إنن                         -  471

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

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

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  3637برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111نشاطها  ،رأس مالها   

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

لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 - 3ش الهرم الرئٌسً الدور  411لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد    core pixel incكور بكسٌل إنن                         -  472

ات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال تمدٌم االستشار -البشرٌة 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الدعاٌة واالعالن  -ة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحت 27المادة 

،  3637برلم  21191121،لٌدت فى  3111110111وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

ارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات تمدٌم االستش -عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

الدعاٌة واالعالن  -حتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئ 27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ش  411ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة :  -

 - 3الهرم الرئٌسً الدور 

البترولٌة . الٌتم مزاوله نشاط الشركة المتخصصة للنمل وادارة المشروعات   شركة  ،  . النمل البري للبضائع والمواد  -  473

النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري او خارجه االبعد  المٌد بسجل الناللٌن واستخراج 

رلم  ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري -التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئه العامه للطرق والكباري والنمل البرى  

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  2112لسنة  311



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن . النمل  3666برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم   ،رأس مالها   

لبترولٌة . الٌتم مزاوله نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري البري للبضائع والمواد ا

ادارة  -او خارجه االبعد  المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئه العامه للطرق والكباري والنمل البرى  

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات  2112لسنة  311رلم المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري 

كمبوند  - A  283التراخٌص بها   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ، بجهة : فٌال 

 -اٌفرجرٌن 

كة  ،  . االستثمار والتسوٌك العماري . تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة دٌماند للتطوٌر العماري وادارة المشروعات   شر -  474

وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ 

المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه  تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة

اعم والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر . الامة وتشؽٌل وادارة المط

، عن . االستثمار والتسوٌك  3654 برلم 21191121،لٌدت فى  7511110111والكافترٌات . استؽالل العالمات   ،رأس مالها   

العماري . تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة شراء 

لامة المنشات وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد ا

 علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او

 ( مشروع D 115مبنى )  -لحساب الؽٌر . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات . استؽالل العالمات ، بجهة : الدور الثانً 

 -السٌخ زاٌد  - 12الحً  -كورت ٌارد 

دٌماند للتطوٌر العماري وادارة المشروعات   شركة  ،  التجارٌة ) الفرنشٌز ( الامة وتشؽٌل وادارة الموالت والمحالت  -  475

ما لما ورد  بشان شركات االدارة الفندلٌة ووف 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -التجارٌة   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -بموافمة واجراءات التراخٌص بها   . الدعاٌة واالعالن . 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

، عن  3654برلم  21191121،لٌدت فى  7511110111الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   ان تندمج فى 

 311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -التجارٌة ) الفرنشٌز ( الامة وتشؽٌل وادارة الموالت والمحالت التجارٌة   

ٌجوز للشركة   -وفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   . الدعاٌة واالعالن . بشان شركات االدارة الفندلٌة و 2112لسنة 

أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : الدور الثانً على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 -السٌخ زاٌد  - 12الحً  -( مشروع كورت ٌارد  D 115مبنى )  -

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة المتخصصة للنمل وادارة المشروعات   شركة  ،   -  476

الة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوك

الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الامة وتشؽٌل مركز العداد 

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة أن تكون ل  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  

 3666برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

الة التجارٌة وال ٌنشىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوك 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121، عن 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ٌجوز للشركة أن تكون   -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، ل

 -كمبوند اٌفرجرٌن  - A  283بجهة : فٌال 

تندمج فى الشركة المتخصصة للنمل وادارة المشروعات   شركة  ،  ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  -  477

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  21111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  3666برلم  21191122

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -كمبوند اٌفرجرٌن  - A  283. ، بجهة : فٌال  كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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CompanyFidco    بجمٌع المرافك  تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال  -والخدمات 

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

 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 

 -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  3658برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111بشان شركات االدارة   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -هٌزها بجمٌع المرافك والخدمات تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتج

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

ادارة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27ها فى المادة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌ

 -مركز الممشً االداري  6بشان شركات االدارة ، بجهة : مبنً  2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز 
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CompanyFidco    ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التصدٌر  -شركة  ،  الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها

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

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

خٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 لمباشرة نشاطها

  

، عن الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص  3658برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -التصدٌر  -بها 

حمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على ت

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -مركز الممشً االداري  6هة : مبنً على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بج

شركة  ،   التجارة    KHADAMAT MIDDLE EASTخدمات مٌدل إٌست لتمدٌم االستشارات فً مجال الهجره بالخارج  -  481

انتاج وتطوٌر وتجارة  -لصناعٌه اعمال التصمٌمات الهندسٌه وا -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

الامة وتملن وتأجٌر الوحدات السكنٌه واالدارٌه والتجارٌه ) عدا التأجٌر  -االستثمار والتسوٌك العماري  -برامج الحاسب االلً 

للٌموزٌن تأجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً وا -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة والكهرومٌكانٌكٌة  -التموٌلً ( 

تورٌد االت التصوٌر والفاكس واجهزة   ،رأس مالها    -تورٌد وبٌع االحبار ومهمات المكاتب  -والتأجٌر التموٌلً ( 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  3649برلم  21191121،لٌدت فى  111111110111

 -االستثمار والتسوٌك العماري  -انتاج وتطوٌر وتجارة برامج الحاسب االلً  -ه والصناعٌه اعمال التصمٌمات الهندسٌ -العمومٌة 

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الامة وتملن وتأجٌر الوحدات السكنٌه واالدارٌه والتجارٌه ) عدا التأجٌر التموٌلً ( 

 -تورٌد وبٌع االحبار ومهمات المكاتب  -ً واللٌموزٌن والتأجٌر التموٌلً ( تأجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاح -والكهرومٌكانٌكٌة 

 -مدٌنه الفٌوم  -دله  -ش سعد زؼلول   -عمارات الزراعٌٌن  4 - 3تورٌد االت التصوٌر والفاكس واجهزة ، بجهة : شمه 

الامة وتشؽٌل وادارة مراكز تجمٌل  -ه لانونا السماح سنتر للتجمٌل   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح ب -  481

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -التسوٌك االلكترونً للمنتجات عبر االنترنت  -للعناٌة بالبشرة والشعر و الجسم ) بٌوتً سنتر ( 

ونها على تحمٌك ؼرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

به ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  3681برلم  21191122،لٌدت فى  111110111مع مراعاة   ،رأس مالها   

التسوٌك االلكترونً للمنتجات عبر  -الامة وتشؽٌل وادارة مراكز تجمٌل للعناٌة بالبشرة والشعر و الجسم ) بٌوتً سنتر (  -لانونا 

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

اونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تع

 -العمرانٌة  -ش العروبة  218تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص السماح سنتر للتجمٌل   شركة  ،  احكام الموانٌن واللو -  482

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  3681برلم  21191122،لٌدت فى  111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -العمرانٌة  -العروبة ش  218السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27شركة  ،  المادة    P.oneبً.وان للتسوٌك االلٌكترونً  -  483

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

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ع

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

من لانون سوق راس المال  27، عن المادة  3615برلم  21191117،لٌدت فى  31110111،رأس مالها    لمباشرة نشاطها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

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

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

 -مجاورة الرابعة  -الحً الثامن  - 9الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

ٌجوز للشركة ان تكون  -ازكا الصفا للصناعات الؽذائٌة المتكاملة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة  -  484

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

ؼرضها 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 

 اطهالمباشرة نش

  

ٌجوز  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة  3659برلم  21191121،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

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

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مص

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -ش محمود امٌن  - 2ر عما - 1الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرانٌش والصرر و    TRUTEC DECORATIONشركة تروتن دٌكورٌشن  -  485

 -التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن الخاص بالدٌكورات بجمٌع انواعها  -بالطات الدٌكور بجمٌع انواعها 

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز ل -التصدٌر 

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

برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرانٌش والصرر و بالطات الدٌكور بجمٌع انواعها  3647

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجو -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -البالستٌن الخاص بالدٌكورات بجمٌع انواعها 

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة ، الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئح

 -ارض الشون  -ترعه المرٌوطٌه  -بجهة : ش مسجد الخلٌل 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    TRUTEC DECORATIONشركة تروتن دٌكورٌشن  -  486

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  3647برلم  21191121،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

 -ارض الشون  -ترعه المرٌوطٌه  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش مسجد الخلٌل 

التصدٌر والتوكٌالت  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا  أولد كابٌتال   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما -  487

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ل على التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصو

ادارة  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع  3661برلم  21191121،لٌدت فى  111110111المشروعات مع مرعاه المرار   ،رأس مالها   

لسنة  121التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -ما هو مسموح به لانونا فٌ

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن فى مزاولة ؼرضها اال بعد الح

 -ش زٌن العابدٌن  6ادارة المشروعات مع مرعاه المرار ، بجهة :  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -المنظمة لهذا الؽرض ( 

 -الهرم  -ترعة السٌسً 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311لوزاري رلم أولد كابٌتال   شركة  ،  ا -  488

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -البٌع بالعمولة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -الترخٌص بها 

لتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

بشان شركات  2112لسنة  311اري رلم ، عن الوز 3661برلم  21191121،لٌدت فى  111110111واللوائح   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -البٌع بالعمولة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

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

 -الهرم  -ترعة السٌسً  -ش زٌن العابدٌن  6المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

ٌتال   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس أولد كاب -  489

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  3661برلم  21191121،لٌدت فى  111110111مالها   

 -الهرم  -ترعة السٌسً  -ش زٌن العابدٌن  6الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -واحه العمده البدري   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -  491

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ف

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

ٌجوز للشركة ان  -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  3669برلم  21191122ٌدت فى ،ل 511110111مالها   

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

ج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ش الهرم  336لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

من لانون سوق  27كورات   شركة  ،  فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة ام جً دٌزاٌن لالثاث والدٌ -  491

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى   -راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .   

ك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191115،لٌدت فى  51110111مالها    وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس

  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .    27، عن فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة  3579

عمالها او التى ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -المهندسٌن  -الدور الثانً فوق االرضً  -ش جامعة الدول العربٌة  111خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الترا

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما    Pyramids Group Tradingبٌرامٌدس جروب التجارٌة  -  492

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

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

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  ، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 3671برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -تاور مشروع توٌن  Aوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً 

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور  -بالدور االول فوق االرضً  1مكتب اداري رلم 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -شركة  ،  التصدٌر    Pyramids Group Tradingبٌرامٌدس جروب التجارٌة  -  493

 2112لسنة  311ارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم اد -تسوٌك السلع والخدمات  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا 

تاجٌر  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً والعمارات  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الوحدات السكنٌة واالدارٌة والتجارٌة وبٌعها 

 3671برلم  21191122،لٌدت فى  21111110111وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

ة ادار -تسوٌك السلع والخدمات  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن التصدٌر 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان  -تاجٌر الوحدات السكنٌة واالدارٌة والتجارٌة وبٌعها  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً والعمارات  -الترخٌص بها 

ى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة تكون لها مصلحة او تشترن با

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور  -بالدور االول فوق االرضً  1مكتب اداري رلم  -مشروع توٌن تاور  A: مبنً 

خدمة اطارات  -شؽٌل مركز لخدمة السٌارات ) تؽٌر زٌت شركة  ،  الامة وت   Auto Lab Egyptاوتو الب اٌجٌبت  -  494

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -بطارٌات ( وؼسٌل السٌارات وخدمات العناٌة بالسٌارات ) كاركٌر ( 

فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن الامة  3526برلم  21191113،لٌدت فى  7111110111الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 -خدمة اطارات بطارٌات ( وؼسٌل السٌارات وخدمات العناٌة بالسٌارات ) كاركٌر (  -ل مركز لخدمة السٌارات ) تؽٌر زٌت وتشؽٌ

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

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

عمارة  -طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : البدروم السفلً 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع عشر  -خدمات بفرلً هٌلز  - 28

شركة  ،  الامة وتنظٌم المعارض والموتمرات والمهرجانات )    DIGITAL RIGHTS KEY 7سفن دٌجٌتال رٌتس كً  -  495

التجارة  -تمدٌم الوجبات الجاهزة ) الكاترٌنج (  -الدعاٌة واالعالن  -بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

تاجٌر السٌارات  -تورٌد مستلزمات التصوٌر والمالبس والمعدات واالكسسوارات  -الوكالة عن الفنانٌن  -رنت االلكترونٌة عبر االنت

االنتاج الفنً  والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت  -) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن ( 

، عن الامة  3532برلم  21191113،لٌدت فى  511110111ال الفنٌه من   ،رأس مالها   االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعم

 -الدعاٌة واالعالن  -وتنظٌم المعارض والموتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

تورٌد مستلزمات التصوٌر  -الوكالة عن الفنانٌن  -ت التجارة االلكترونٌة عبر االنترن -تمدٌم الوجبات الجاهزة ) الكاترٌنج ( 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لالفالم السٌنمائٌه  -تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن (  -والمالبس والمعدات واالكسسوارات 

ش جامعة الدول  112الفنٌه من ، بجهة :  والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال

 -المهندسٌن  -الدور السابع  -العربٌة 

-مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -شركة  ،  )تصوٌر    DIGITAL RIGHTS KEY 7سفن دٌجٌتال رٌتس كً  -  496

ت التصوٌر وتاجٌر ها واماكن اعداد وتجهٌز استدٌوها -جرافٌن ( لحساب الشركة والؽٌر  -تصحٌح الوان -تحمٌض نٌجاتٌؾ 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  -التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

صدار ادارة وتصمٌم الموالع االلكترونٌة  بشرط است -ادارة وتشؽٌل دور العرض  السٌنمائً والمسارح  -فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 21191113،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة 

جرافٌن ( لحساب الشركة  -تصحٌح الوان -تحمٌض نٌجاتٌؾ -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -، عن )تصوٌر  3532برلم 

تصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث اعداد وتجهٌز استدٌوهات ال -والؽٌر 

ادارة وتشؽٌل دور العرض  السٌنمائً  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -االذاعً ( 

ٌجوز  -التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة  ادارة وتصمٌم الموالع االلكترونٌة  بشرط استصدار -والمسارح 

 -المهندسٌن  -الدور السابع  -ش جامعة الدول العربٌة  112للشركة ان ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع    DIGITAL RIGHTS KEY 7سفن دٌجٌتال رٌتس كً  -  497

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  511110111الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  3532برلم  21191113

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -المهندسٌن  -لدور السابع ا -ش جامعة الدول العربٌة  112على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانه السٌارات    EXPERT AUTOأكسبرت اوتو  -  498

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

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانه  3556برلم  21191114،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -الشٌخ زاٌد  -خدمات  17اعٌة البوابة الرب -مٌد بوٌنت  -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : بٌفرلً هٌلز 

عبد هللا فهمً عبد التواب سٌد وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وسحب خراطٌم البالستٌن مع مراعاة  -  499

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

  

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وسحب خراطٌم البالستٌن  3619برلم  21191117،لٌدت فى  3111110111   ،رأس مالها  

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

 -و النمرس اب -شبرامنت  -كوبري المرور  -: شارع الشونة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الثمة والتموي لبٌع االجهزة الكهربائٌة   شركة  ،  بٌع االجهزة الكهربائٌة  -  511

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

ما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج ك

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن بٌع االجهزة الكهربائٌة  3511برلم  21191111،لٌدت فى  511110111مالها   

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

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشت

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

 -الحً االول  - 1مجاورة  71: اول عمار رلم 

كة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك حسام ؼرٌب دمحم وشرٌكه   شر -  511

وما ورد  2117لسنة  351خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

التً تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االداري , مشروعات االسكان  - 2118لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

التسوٌك العماري علً  -بشرط االٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة , سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او هدة ابنٌة 

، عن االستثمار العمارى  3584برلم  21191115،لٌدت فى  3111110111الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة   ،رأس مالها   

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة 

مشروعات االسكان  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

لتً تاجٌر وحداتها بالكامل الؼراض السكن ؼٌر االداري , بشرط االٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة , سواء الٌمت ا

 - Aمبنً  - 1التسوٌك العماري علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة ، بجهة : الوحدة رلم  -فً شكل بناء واحد او هدة ابنٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -ورز توٌن تا -الدور االول 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسام ؼرٌب دمحم وشرٌكه   شركة  ،  مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط  -  512

ة خارج لانون علً ان التتمتع االنشط 2117لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

ردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم ، عن مستملة لالنشطة الوا 3584برلم  21191115،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

علً ان التتمتع  2117لسنة  72التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ئح والمرارات السارٌة االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

توٌن  -الدور االول  - Aمبنً  - 1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -تاورز 

الامة  -نتجات البالستٌكٌة فرج عبد الرازق ناجً عبد الرازق وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الم -  513

وتشؽٌل مصنع لتعبئة الزٌوت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  3586برلم  21191115،لٌدت فى  21111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة الزٌوت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -البالستٌكٌة  المنتجات

 -الهرم  -الكوم االخضر  -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش العمده المدٌم 

الامة  -شركة  ،  . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات . االستثمار والتسوٌك العماري .    City Chefسٌتً شٌؾ  -  514

وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة بمستوى ال ٌمل عن ثالث نجوم واالنشطة المكملة 

من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة واال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المباعة منها عن عدد نصؾ  او المرتبطة بها

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع  . 

، عن . الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  3639برلم  21191121،لٌدت فى  191110111الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى  -والكافترٌات . االستثمار والتسوٌك العماري . 

خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة واال ٌزٌد السٌاحٌة بمستوى ال ٌمل عن ثالث نجوم واالنشطة المكملة او المرتبطة بها من 

ٌجوز للشركة أن   -اجمالى مساحة الوحدات المباعة منها عن عدد نصؾ اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع  . 

 -الدلً  --أ دمحم كامل مرسً  4تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : 

شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او    City Chefسٌتً شٌؾ  -  515

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع 

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

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  3639برلم  21191121،لٌدت فى  191110111مالها   

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

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الدلً  --أ دمحم كامل مرسً  4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  . تورٌد وتركٌب المعدات الهندسٌه المماوالت العامة والمتكاملة    Paragonباراجون للتنمٌة العمرانٌة   -  516

مماوالت  -تورٌد وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ  -والمتخصصة . المٌام بكافة انواع الدٌكورات والتجهٌزات واالعمال الكهربائٌه 

ادارة المشروعات مع مراعاه  -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات  .  -ال التصمٌمات الهندسٌه اعم -التشطٌبات الداخلٌه والخارجٌه  

ٌجوز   -بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها    .  2112لسنة  311المرار الوزاري رلم 

، عن . تورٌد  3667برلم  21191122،لٌدت فى  511110111   للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها

وتركٌب المعدات الهندسٌه المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة . المٌام بكافة انواع الدٌكورات والتجهٌزات واالعمال 

االشراؾ  -لتصمٌمات الهندسٌه اعمال ا -مماوالت التشطٌبات الداخلٌه والخارجٌه   -تورٌد وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ  -الكهربائٌه 

بشان شركات االدارة الفندلٌة  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -على تنفٌذ المشروعات  . 

ش  25ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة :   -ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها    . 

 -الجٌزه  -المنٌب  -المصبجً  -ى عبدهللا عل
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شركة  ،  من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او    Paragonباراجون للتنمٌة العمرانٌة   -  517

رٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشت

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن من الوجوه مع  3667برلم  21191122،لٌدت فى  511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌر

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

المصبجً  -ش على عبدهللا  25الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى

 -الجٌزه  -المنٌب  -

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _  -ارلام مٌدٌا   شركة  ،   .  -  518

انتاج  -امج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها اعمال تصمٌم وانتاج البر

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال  -المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ  - التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -، عن .  3661برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111والتصمٌم لشبكات   ،رأس مالها   

برامج والتطبٌمات وانشاء لواعد والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج ال

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -ها ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواع -وبٌانات 

ش جامعة الدول العربٌة  37انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -

ز انشاء وادارة المناطك التكنلوجٌة والحضانات العلمٌة  انشاء وادارة مراك -ارلام مٌدٌا   شركة  ،  نمل وتداول البٌانات  -  519

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة على شبكة االنترنت بشرط الحصول على تراخٌص مزاولة  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى   -ة النشاط من الجهات المتخصص

انشاء وادارة  -، عن نمل وتداول البٌانات  3661برلم  21191121،لٌدت فى  1111110111تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

انشاء  -لتدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات المناطك التكنلوجٌة والحضانات العلمٌة  انشاء وادارة مراكز ا

تصمٌم وادارة الموالع  -وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  

ٌجوز للشركة أن تكون   -االلكترونٌة على شبكة االنترنت بشرط الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المتخصصة 

 -ش جامعة الدول العربٌة  37لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : 

 -المهندسٌن 

ان تندمج فى ارلام مٌدٌا   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  -  511

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  1111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  3661برلم  21191121

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ش جامعة الدول العربٌة  37ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -المهندسٌن 

شركة  ،  . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة    GK exclusiveجً كٌه اكسكلوسٌؾ للدعاٌة واالعالن  -  511

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -. الدعاٌة واالعالن  ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( .  

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن

، عن .  3671برلم  21191122،لٌدت فى  111110111مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

لدعاٌة الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( .  . ا

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -واالعالن  

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 
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ش على  1ما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : تلحمها بها وذلن طب

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  -مج االول  -لطفً 

مة شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز   GK exclusiveجً كٌه اكسكلوسٌؾ للدعاٌة واالعالن  -  512

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة  3671برلم  21191122،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  -مج االول  -ش على لطفً  1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

مصنع  لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة  مصطفً عبد العزٌز وشرٌكتٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل -  513

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

شؽٌل المعادن  لتصنٌع المنتجات ، عن الامة وتشؽٌل مصنع  لتشكٌل وت 3686برلم  21191122،لٌدت فى  5111110111مالها   

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

 -محور خدمات الحً الخامس والسادس  -مدٌنة المختار  -اداري  18نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  او اللحوم    ELyasmen United Developmentللتنمٌة الٌاسمٌن المتحدة  -  514

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

اسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء ت

التجارة العامة والتوزٌع فٌما   -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  

 3451برلم  21191118،لٌدت فى  511110111 التورٌدات العمومٌة . االستثمار العماري   ،رأس مالها   -هو مسموح به لانونا 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -، عن او اللحوم 

س الشركة اى حك فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌ 1982لسنة  121والمانون رلم  1982

فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

التورٌدات العمومٌة . االستثمار العماري ، بجهة : شمة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   -المنظمة لهذا الؽرض  

 -الشٌخ زاٌد  - 2المجاورة  7الحً  - 96فٌال رلم  -بالدور االول  1رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،     ELyasmen United Developmentالٌاسمٌن المتحدة للتنمٌة  -  515

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -، عن  3451برلم  21191118،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 1الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  - 2لمجاورة ا 7الحً  - 96فٌال رلم  -بالدور االول 

التوكٌالت  -شركة  ،  الشحن الدولً البري والبحري والجوي للبضائع    Mercury Expressمٌركوري إكسبرس للشحن  -  516

التخلٌص  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المالحٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -ركً الجم

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

، عن  3573برلم  21191115،لٌدت فى  5111110111نون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

 121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التوكٌالت المالحٌة  -الشحن الدولً البري والبحري والجوي للبضائع 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -مركً التخلٌص الج -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة 

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ش  378انون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الم

 -العمرانٌة  -االهرام 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    Mercury Expressمٌركوري إكسبرس للشحن  -  517

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  3573برلم  21191115لٌدت فى ، 5111110111،رأس مالها     

 -العمرانٌة  -ش االهرام  378وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول النور ترٌدنج   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و -  518

، عن والئحتة  3561برلم  21191114،لٌدت فى  151110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -الشٌخ زاٌد  - 2مج  - 11الحً  - 67نشاطها ، بجهة : عماره 

تجارة االجهزة  -النور ترٌدنج   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  519

ٌجوز  -اسب االلً ومستلزماته والبرامج االلكترونٌة تجارة اجهزة الح -تجارة الشنط والمستلزمات المدرسٌة  -الكهربائٌة والمنزلٌة 

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

ها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌ

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  3561برلم  21191114،لٌدت فى  151110111الحكام المانون   ،رأس مالها   

لحاسب تجارة اجهزة ا -تجارة الشنط والمستلزمات المدرسٌة  -تجارة االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -االلً ومستلزماته والبرامج االلكترونٌة 

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2مج  - 11الحً  - 67رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : عماره الهٌئات السالفة او تشت

مماوالت  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -االسدي لالستثمار العماري   شركة  ،   االستثماروالتسوٌك العماري  -  521

بٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها شراء و -التشطٌبات واعمال الدٌكور الداخلٌة 

و للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر 

 -، عن االستثماروالتسوٌك العماري  3567برلم  21191114،لٌدت فى  13111110111الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

ٌع وتاجٌر وامتالن االارضً شراء وب -مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور الداخلٌة  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 

بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات 

ٌجوز للشركة ان  -السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر 

حدائك جزٌرة  -ابراج الخلٌج  -برج الزهراء  115تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : 

 -الذهب 

االسدي لالستثمار العماري   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر  -  521

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 

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  3567برلم  21191114،لٌدت فى  1311111.111مالها   

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

ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان

 -حدائك جزٌرة الذهب  -ابراج الخلٌج  -برج الزهراء  115لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجمٌل   الرفاعً لتجارة المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل   شركة  ،  . تجارة المستلزمات الطبٌة ومستحضرات -  522

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

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

ام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحك

، عن . تجارة المستلزمات  3612برلم  21191116،لٌدت فى  511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

شركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز لل  -الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  

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

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته ا

خاتم  -ش كمال عبد العال من ش العروبة  3وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -العمرانٌة  -المرسلٌن 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -اي تً سٌستمز كوربورٌشن   شركة  ،  نمل وتداول البٌانات  -  523

 -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -تكنولوجٌا المعلومات 

ان تكون لها مصلحة او تشترن  ٌجوز للشركة -تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول علً الموافمات الالزمه لمباشرة النشاط 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

، عن نمل وتداول البٌانات  3664برلم  21191122،لٌدت فى  5111110111فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -نشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ا -

تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول علً الموافمات الالزمه  -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ا -لمباشرة النشاط 

 - 25شارع  - 1باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : عمارة 

 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثالثة 

ورٌشن   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة اي تً سٌستمز كورب -  524

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

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  3664برلم  21191122،لٌدت فى  5111110111نشاطها  ،رأس مالها   

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -ؼرب سومٌد  -لثالثة المجاورة ا - 25شارع  - 1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

شركة  ،   اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    R P A Egyptار بً اٌة اٌجٌبت للبرمجٌات  -  525

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 3والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

ادخال البٌانات على  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4ؽٌلها والتدرٌب علٌها وتش

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة 7_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

،  3653برلم  21191121،لٌدت فى  1411110111التوصٌؾ والتصمٌم   ،رأس مالها   _ اعمال 8وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3عن اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4ها والتدرٌب علٌها والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌل

_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

وصٌؾ والتصمٌم ، بجهة : شمة _ اعمال الت8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 7الحاسبات بمختلؾ انواعها 

 -الشٌخ زاٌد  -المستمبل  - 1م 318عمارة  11

انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة  -شركة  ،  لشبكات نمل وتداول البٌانات    R P A Egyptار بً اٌة اٌجٌبت للبرمجٌات  -  526

انشاء وادارة مراكز  -16ز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراك -والحضانات العلمٌة 

االستٌراد والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

صلحة او تشترن باى ٌجوز للشركة ان تكون لها م -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

،  3653برلم  21191121،لٌدت فى  1411110111وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  -انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -عن لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات  -16كز نمل تكنولوجٌا المعلومات الباحثٌن ومرا

فً شان  1982لسنه  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -واالتصاالت وتطوٌرها 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، ٌجوز للشركة ان تكون لها  -سجل المستوردٌن 

 -الشٌخ زاٌد  -المستمبل  - 1م 318عمارة  11بجهة : شمة 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر    R P A Egyptار بً اٌة اٌجٌبت للبرمجٌات  -  527

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع او فى الخارج كما ٌ

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

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر  3653برلم  21191121،لٌدت فى  1411110111مالها   

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

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

 -الشٌخ زاٌد  -المستمبل  - 1م 318عمارة  11شمة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابو العنٌن للمماوالت   شركة  ،  . المماوالت العامة ومماوالت التشطٌبات والدٌكور . التحارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -  528

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -العمومٌة    مسموح به لانونا / التورٌدات 

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

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

، عن . المماوالت العامة ومماوالت  3467برلم  21191119،لٌدت فى  511110111والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -لعمومٌة    التشطٌبات والدٌكور . التحارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ا

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

كام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

المحور  - 349عمارة  - 2والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : شمة رلم 

 -اكتوبر  6 -مٌدان الحصري  -امام التوحٌد والنور  -المركزي 

الالزمة لمباشرة نشاطها  .  ،رأس مالها   ابو العنٌن للمماوالت   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  529

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة  3467برلم  21191119،لٌدت فى  511110111

 -اكتوبر  6 -مٌدان الحصري  -امام التوحٌد والنور  -المحور المركزي  - 349عمارة  - 2: شمة رلم 

شركة  ،   الدعاٌة واالعالن .تصٌم وإدارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول    TAKWEENاٌة واالعالن    تكوٌن للدع -  531

على الموافمات الالزمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة . تصمٌم تطبٌمات الهواتؾ الحمولة . إلامة وتشؽٌل مركز العداد 

أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى  ٌجوز للشركة  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

، عن الدعاٌة  3428برلم  21191116،لٌدت فى  11111.111السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

واالعالن .تصٌم وإدارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات الالزمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة . تصمٌم 

ة أن تكون لها مصلحة او ٌجوز للشرك  -تطبٌمات الهواتؾ الحمولة . إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

 3مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : شمه رلم 

 أكتوبر 6 -عمد ثانى -الحى الخامس - 4مج  - 761عمارة رلم  -لدور األول ا

احمد مسعد احمد محمود ٌسن وشرٌكة   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -  531

لسنة  351ة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعا

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة  -المماوالت العامة   - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

لمزاٌا والحوافز الواردة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع با

، عن االستثمار  3481برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها      2117لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع 

المماوالت  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  مراعاة

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا  -العامة  

 -ش المللن فٌصل  111، بجهة :  2117لسنة  72مزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بال

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    HYE  Company For Suppliesاتش واي أي للتورٌدات  -  532

 21191111،لٌدت فى  511110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، عن مع مراعاة احكام الموان 3515برلم 

 -الشٌخ زاٌد  -مون الند  -أ  12لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون    HYE  Company For Suppliesاتش واي أي للتورٌدات  -  533

تورٌد وتركٌب والصٌانه  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -فً شان سجل المستوردٌن  1982سنه ل 121رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -المتنمله لالجهزة الطبٌة 

ا على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

برلم  21191111،لٌدت فى  511110111تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

التجارة العامة  -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121، عن االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  3515

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تورٌد وتركٌب والصٌانه المتنمله لالجهزة الطبٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ت

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 -الشٌخ زاٌد  -مون الند  -أ  12، بجهة : فٌال 

ارة العامة والتوزٌع فٌها هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة البٌت المعمور للتورٌدات  و المماوالت   شركة  ،  التج -  534

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

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن التجارة  3516برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -المماوالت  -العامة والتوزٌع فٌها هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

ما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج ك

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

 -ش الملن فٌصل  89 -برج فٌصل بالزا  -الدور الثالث  - 2

كتابة كمبٌوتر (   -تلٌفون  -تصوٌر  -المنصة للبحوث و اإلستشارات   شركة  ،  تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -  535

ا او التً  ٌجوز للشركة ان تكون لةا مصلحة او تشترن باي وجة من الوجوه مع الشركات و ؼٌرةا التً تزاول اعماال شبٌةة باعمالة

لد تعاونةا على تحمٌك ؼرضةا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لةا ان تندمج فً الةٌئات السالفة او تشترٌةا او تلحمةا بةا و ذلن  

طبماً ألحكام المانون و الئحتة التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن تمدٌم خدمات رجال  3571برلم  21191115،لٌدت فى  11110111راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطةا  ،رأس مالها   الت

كتابة كمبٌوتر (  ٌجوز للشركة ان تكون لةا مصلحة او تشترن باي وجة من الوجوه مع  -تلٌفون  -تصوٌر  -االعمال من )فاكس

عمالةا او التً  لد تعاونةا على تحمٌك ؼرضةا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لةا الشركات و ؼٌرةا التً تزاول اعماال شبٌةة با

 ان تندمج فً الةٌئات السالفة او تشترٌةا او تلحمةا بةا و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحتة التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن

 -شارع السد العالً  4ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطةا ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 - 6رلم 

المنصة للبحوث و اإلستشارات   شركة  ،  إعداد و ترجمة األبحاث العلمٌة و اإلجتماعٌة و طباعتةا لدي الؽٌر  تمدٌم  -  536

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

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

شؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و من لانون سوق رأس المال والئحتة التنفٌذٌة(  الامة و ت 27المالٌة المنصوص علٌةا فى المادة 

، عن إعداد و ترجمة األبحاث العلمٌة و  3571برلم  21191115،لٌدت فى  11110111تدرٌب الموارد البشرٌة.   ،رأس مالها   

مانونٌة اإلجتماعٌة و طباعتةا لدي الؽٌر  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات ال

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

من لانون سوق رأس المال والئحتة التنفٌذٌة(   27النشطة الشركات العاملة فى مجال  االوراق المالٌة المنصوص علٌةا فى المادة 

 - 6رلم  -شارع السد العالً  4ٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. ، بجهة : الامة و تشؽ

المماوالت العامة   -التورٌدات العمومٌة  -أجٌاد احمد حالوة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  537

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -

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

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

، عن التجارة العامة  3618برلم  21191117،لٌدت فى  2511110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز للشركة ان  -المماوالت العامة   -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

مع مراعاة  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ش  4احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -الطوابك  -عبد السمٌع حالوة من ش االربعٌن 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالن . الامة وتشؽٌل مصنع شركة  ،   . الدعاٌة واال   EXPANSION ADVERTISINGاكسبنشن للدعاٌة واالعالن  -  538

لتصنٌع وطباعة اللوحات االعالنٌة . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

المانون رلم و 1982لسنة  121التورٌدات العمومٌة . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها  1982لسنة  121

 21191117،لٌدت فى  1111110111اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات   ،رأس مالها   

عالن . الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وطباعة اللوحات االعالنٌة . المماوالت العامة والمتكاملة ، عن . الدعاٌة واال 3626برلم 

التورٌدات العمومٌة . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -والمتخصصة . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121المانون رلم و 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

 -سعات الشمالٌة التو -( مجمع سً بً سً الصناعً  177/  16المطعة رلم )  22الجهات ، بجهة : وحدة رلم 

شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة    EXPANSION ADVERTISINGاكسبنشن للدعاٌة واالعالن  -  539

لهذا الؽرض  . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . تمدٌم 

ما عدا االستشارات المانونٌة  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات التسوٌمٌة  ) فٌ

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111ٌجوز   ،رأس مالها     -سوٌك المنتجات  سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  ت

، عن المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار  3626

ٌما عدا االستشارات المانونٌة  والدراسات المتعلمة التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( . تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة  ) ف

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

ٌجوز ، بجهة   -تسوٌك المنتجات  من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .   27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -التوسعات الشمالٌة  -( مجمع سً بً سً الصناعً  177/  16المطعة رلم )  22: وحدة رلم 

شركة  ،  للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه    EXPANSION ADVERTISINGاكسبنشن للدعاٌة واالعالن  -  541

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزا

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

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

، عن للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع  3626برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111

الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

ة رلم ) المطع 22والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وحدة رلم 

 -التوسعات الشمالٌة  -( مجمع سً بً سً الصناعً  177/  16

مصر للتنمٌة البشرٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة مركز تدرٌب العداد الباحثٌن ونمل  -شركة المركز العربً االفرٌمً  -  541

اعداد  -اعداد برامج التنمٌة المستدامه  -رٌة الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البش -تكنولوجٌا المعلومات 

تمدٌم االستشارات   -اصدار النشرات بصورة ؼٌر دورٌه  -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌة واالعالن  -دراسات الجدوي للمشروعات 

الستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال وا

، عن الامة  3663برلم  21191122،لٌدت فى  21110111المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  -وتشؽٌل وادارة مركز تدرٌب العداد الباحثٌن ونمل تكنولوجٌا المعلومات 

اصدار  -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌة واالعالن  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -اعداد برامج التنمٌة المستدامه  -شرٌة الب

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -النشرات بصورة ؼٌر دورٌه 

 - 4شمه  39االستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة ، بجهة : عماره زٌادة راس المال و

 -المحور المركزي 

مصر للتنمٌة البشرٌه   شركة  ،  فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  -شركة المركز العربً االفرٌمً  -  542

الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والندوات ) بشرط   -لمال والئحتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس ا 27

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

ونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  21110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

المال والئحتة  من لانون سوق راس 27، عن فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  3663برلم  21191122

الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً   -التنفٌذٌة ( 

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

عاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد ت

 -المحور المركزي  - 4شمه  39وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : عماره 

نفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح مصر للتنمٌة البشرٌه   شركة  ،  والئحتة الت -شركة المركز العربً االفرٌمً  -  543

،لٌدت فى  21110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الحصول  ، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 3663برلم  21191122

 -المحور المركزي  - 4شمه  39على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عماره 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    KMN LIMTTEDكٌه ام ان المحدودة  -  544

 121التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ومستلزماتها وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد الزٌوت والشحوم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

، عن التجارة  3683برلم  21191122،لٌدت فى  11111110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

مستلزماتها العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد الزٌوت والشحوم و

ٌجوز للشركة ان  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -

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

مبنً  -ع  9ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : مكتب رلم تحمٌك ؼر

 -الحً السابع  -مول سٌتً مول  -ز 

كام شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة اح   KMN LIMTTEDكٌه ام ان المحدودة  -  545

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

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  3683برلم  21191122،لٌدت فى  11111110111

ع  9السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم  الموانٌن واللوائح والمرارات

 -الحً السابع  -مول سٌتً مول  -مبنً ز  -

المٌام  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Tech Treadتٌد تٌراد  -  546

بٌع وتورٌد واستئجار المعدات  -تمدٌم خدمات النظافة للمبانً والمنشات  -لمماوالت المٌكانٌكٌه والكهربائٌة والتٌار الخفٌؾ باعمال ا

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -واالجهزه الالزمه الستخراج وترشٌح وتنمٌة نتائج الحفر وتورٌد لطع الؽٌار لالزمه لذلن 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121كام المانون رلم تلتزم الشركة باح

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  3779برلم  21191131،لٌدت فى  41110111التجارٌة   ،رأس مالها   

 -تمدٌم خدمات النظافة للمبانً والمنشات  -والت المٌكانٌكٌه والكهربائٌة والتٌار الخفٌؾ المٌام باعمال المما -التورٌدات العمومٌة  -

االستٌراد  -بٌع وتورٌد واستئجار المعدات واالجهزه الالزمه الستخراج وترشٌح وتنمٌة نتائج الحفر وتورٌد لطع الؽٌار لالزمه لذلن 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام 

 -فٌصل  -ش الملكه  77المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، بجهة : 

شركة  ،  وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على    Tech Treadتٌد تٌراد  -  547

ٌجوز للشركة ان  -مزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض التراخٌص الالزمة ل

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

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

، عن وال ٌنشىء  3779برلم  21191131،لٌدت فى  41110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

ة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاول

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

دمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تن



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ش الملكه  77فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

 -فٌصل 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Tech Treadتٌد تٌراد  -  548

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات  3779برلم  21191131،لٌدت فى  41110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    الالزمة

 -فٌصل  -ش الملكه  77السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

. استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها    شركة  ،   pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  -  549

لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض 

ناطك الصادر بها االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا الم

.  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات    2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

 21191131،لٌدت فى  21111110111سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . الامة   ،رأس مالها   

عن . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى ،  3769برلم 

المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 

ومراعاة  2117لسنة  351ناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا الم

.  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او    2118لسنة  356لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -ابات المب -بجوار السنترال البحري  -التسمٌن او اللحوم . الامة ، بجهة : عمار بشارع السالم 

شركة  ،  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها . الامة المزارع    pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  -  551

 السمكٌة  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم . المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة

وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) الالند سكٌب ( . المماوالت العامة . تمدٌم خدمات النظافة وابادة الحشرات والموارض  وادارة

واعمال الصحة العامة . مماوالت تركٌب وصٌانة شبكات الري وانارة الحدائك واعمال الهاردسكٌب والخرصانه  المطبوعة والملونه 

، عن وتشؽٌل  3769برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111ٌات الحدائك   ،رأس مالها   واالنترلون والبردورات ومشا

مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها . الامة المزارع السمكٌة  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او 

ادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) الالند سكٌب ( . المماوالت االلبان او التسمٌن او اللحوم . المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و

العامة . تمدٌم خدمات النظافة وابادة الحشرات والموارض واعمال الصحة العامة . مماوالت تركٌب وصٌانة شبكات الري وانارة 

ومشاٌات الحدائك ، بجهة : عمار بشارع  الحدائك واعمال الهاردسكٌب والخرصانه  المطبوعة والملونه واالنترلون والبردورات

 -المبابات  -بجوار السنترال البحري  -السالم 

شركة  ،  والنوافٌر والشالالت الصناعٌة .   االستٌراد والتصدٌر    pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  -  551

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

امة والتوزٌع فٌما هو مسموح لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . التجارة الع

،  3769برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111به لانونا / التورٌدات العمومٌة . تجارة وتورٌد واعمال   ،رأس مالها   

 1982لسنة  121عن والنوافٌر والشالالت الصناعٌة .   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

مة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . تجارة وتورٌد واعمال ، بجهة : المنظمة لهذا الؽرض  . التجارة العا

 -المبابات  -بجوار السنترال البحري  -عمار بشارع السالم 

شركة  ،  تركٌب وصٌانة النجٌل الصناعً والعاب االطفال واثاث    pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  -  552

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -ائك . تجارة وتورٌد االسمدة والمخصبات والمبٌدات والبذور الزراعٌة . الحد

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى

، عن  3769برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ئك . تجارة وتورٌد االسمدة والمخصبات والمبٌدات والبذور الزراعٌة . تركٌب وصٌانة النجٌل الصناعً والعاب االطفال واثاث الحدا

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

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



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : عمار بشارع 

 -المبابات  -بجوار السنترال البحري  -السالم 

 -،   . التجارة العامة والتةزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  شركة    ELwasel consultingالواصل لالستشارات  -  553

تمدٌم خدمات النظافة  -تلفون ( .  -كتابه كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -التورٌدات العمومٌة . تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس 

ندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار وابادة الحشرات والموارض . االداره والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الف

الوساطة فً  -بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها .  2112لسنة  311الوزاري رلم 

، عن .  3794برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111انهاء االجراءات للطالب لاللتحاق بالجامعات االجنبٌة   ،رأس مالها   

 -تصوٌر مستندات  -التورٌدات العمومٌة . تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -التجارة العامة والتةزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تمدٌم خدمات النظافة وابادة الحشرات والموارض . االداره والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت  -تلفون ( .  -كتابه كمبٌوتر 

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد   2112لسنة  311الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزاري رلم والشمك 

ش التحرٌر  131الوساطة فً انهاء االجراءات للطالب لاللتحاق بالجامعات االجنبٌة ، بجهة :  -بموافمة واجراءات التراخٌص بها . 

- 

لوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر  -شركة  ،     ELwasel consultingت الواصل لالستشارا -  554

شراء وبٌع  -االستثمار والتسوٌك  العماري .  -تأجٌر السٌارات عدا التأجٌر التموٌلً واللٌموزٌن  -حكومٌة. . الدعاٌة واالعالن 

شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بؽرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة )  -.  وتأجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات   -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -صرؾ (  -مٌاه  -كهرباء 

لوساطة فً انهاء  -، عن  3794برلم  21191131ٌدت فى ،ل 1111110111والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة   ،رأس مالها   

االستثمار  -تأجٌر السٌارات عدا التأجٌر التموٌلً واللٌموزٌن  -االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة. . الدعاٌة واالعالن 

شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بؽرض  -. شراء وبٌع وتأجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -والتسوٌك  العماري . 

تمدٌم االستشارات ) فٌما  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -صرؾ (  -مٌاه  -البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء 

 -ش التحرٌر  131عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ، بجهة : 

المنصة للبحوث و اإلستشارات   شركة  ،  إلامة و تنظٌم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفالت العامة بشرط  -  555

استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده  إنتاج األفالم الوثائمٌة و الثمافٌة و العلمٌة )انفوجراؾ متحرن(  إصدار نشرات 

ات الجدوى للمشروعات  الدعاٌة و االعالن بكافة الوسائل المسموعة و الممرؤه و المرئٌة  و مطبوعات ؼٌر دورٌة  اعداد دراس

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت  و 

، عن إلامة و تنظٌم المعارض  3571برلم  21191115،لٌدت فى  11110111التٌن اواى  إدارة المحال التجارٌة   ،رأس مالها   

و المؤتمرات و الندوات و الحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده  إنتاج األفالم الوثائمٌة و 

سات الجدوى للمشروعات  الدعاٌة و الثمافٌة و العلمٌة )انفوجراؾ متحرن(  إصدار نشرات و مطبوعات ؼٌر دورٌة  اعداد درا

االعالن بكافة الوسائل المسموعة و الممرؤه و المرئٌة  الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع 

رلم  -ع السد العالً شار 4المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت  و التٌن اواى  إدارة المحال التجارٌة ، بجهة : 

6 - 

ناجً كمال وشرٌكه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه للحداٌد والبوٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  556

،لٌدت فى  3111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تجاره الجمله والتجزئه للحداٌد والبوٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  3572م برل 21191115

العٌاط  -امام مكتب برٌد الرله  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لرٌة الرله الؽربٌه 

- 

اعمال التشطٌبات  -شركة  ،  المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة    3M Contractingثري ام كونتر اكتنج  -  557

شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري  -اعمال الصٌانة للطرق والمبانً  -المعمارٌة بكافة انواعها 

 121والمانون رلم  1982لسنة  121تزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تل -والبناء علٌها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال  1982لسنة 

، عن  3558برلم  21191114،لٌدت فى  1151110111بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها   ،رأس مالها   

االستثمار  -اعمال الصٌانة للطرق والمبانً  -اعمال التشطٌبات المعمارٌة بكافة انواعها  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 

تزم الشركة االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تل -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً والبناء علٌها  -والتسوٌك والتطوٌر العماري 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

ش  12ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -الكوثر 

شركة  ،     UP             Tility           Realstate            Consultancyاب تٌلتً للتنمٌة العمارٌة وادارة المشروعات  -  558

ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري  -. االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها  . الامة وتشؽٌل مدن المالهً  2112سنة ل 311رلم 

الترفٌهٌة ومراكز االلعاب المائٌة . االستثمار العماري . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  

مستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض   ،رأس مالها   , واستزراع االراضى ال

، عن . االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى  3711برلم  21191127،لٌدت فى  611110111

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد   2112ة لسن 311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -السٌاحٌة    

بموافمة واجراءات التراخٌص بها  . الامة وتشؽٌل مدن المالهً الترفٌهٌة ومراكز االلعاب المائٌة . االستثمار العماري . استصالح 

تصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المس

 -المهندسٌن  -ش عثمان بن عفان  3أن تكون االراضى مخصصة الؼراض ، بجهة : 

شركة  ،     UP             Tility           Realstate            Consultancyاب تٌلتً للتنمٌة العمارٌة وادارة المشروعات  -  559

خدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها االستصالح واالستزراع وان تست

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -  2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

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

دم طرق الرى الحدٌثة ، عن االستصالح واالستزراع وان تستخ 3711برلم  21191127،لٌدت فى  611110111،رأس مالها   

ومراعاة لرار  2117لسنة  351فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -  2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

 -المهندسٌن  -ش عثمان بن عفان  3فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : 

شركة  ،     UP             Tility           Realstate            Consultancyات اب تٌلتً للتنمٌة العمارٌة وادارة المشروع -  561

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  3711م برل 21191127،لٌدت فى  611110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ش عثمان  3الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -بن عفان 

عبد الهادي الراعً احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً العالج الطبٌعً ٌشرط ان تمدم  -  561

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  11

،لٌدت فى  3111110111ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعل

% سنوٌا بالمجان من  11، عن الامة وتشؽٌل مركز طبً متخصص فً العالج الطبٌعً ٌشرط ان تمدم  3743برلم  21191129

ه لها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العالجٌة او التشخٌصٌ

 -اللبٌنً  -الدور الثانً فوق االرضً  -ش الشعراوي  21الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل 

ٌجوز  -صلب المخصوص بمماسات مختلفة كً تو ستٌل للصلب المخصوص   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتمطٌع ال -  562

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

ا وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتمطٌع  3746برلم  21191129،لٌدت فى  2111110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -ماسات مختلفة الصلب المخصوص بم

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

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال
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مجمع االمل الصناعً  - 25و  3السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل 

 -المنطمه الصناعٌه الثالثه 

 PLANET FOR REAL ESTATE INVESTMENT&PROJECTSعات بالنٌت لالستثمار العماري وادارة المشرو -  563

MANAGEMENT    المماوالت العامة واعمال التشطٌبات  -تسوٌك وحدات التاٌم شٌر  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري- 

كمله او المرتبطه بذلن سواء الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة الم

كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق 

علً نصؾ    والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها

 -تسوٌك وحدات التاٌم شٌر  -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  3747برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -المماوالت العامة واعمال التشطٌبات 

مله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها واالنشطة المك

والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 

ش الثمار بجوار  - 13عمار رلم  -علً نصؾ ، بجهة : شمة بالدور الخامس ٌمٌن الخارج من المصعد مساحة الوحدات المبٌعه منها 

 -المهندسٌن  -جامع دكتور مصطفً محمود 

 PLANET FOR REAL ESTATE INVESTMENT&PROJECTSبالنٌت لالستثمار العماري وادارة المشروعات  -  564

MANAGEMENT   ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   شركة  ،  وعلى الشركة الحصو

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  3747برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111

المهندسٌن  -ً محمود ش الثمار بجوار جامع دكتور مصطف - 13عمار رلم  -بجهة : شمة بالدور الخامس ٌمٌن الخارج من المصعد 

- 

تنمٌة للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  -  565

لوائح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وال

،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  3759برلم  21191129

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

الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ناصٌة ش عمرو بن العاص مع ش عبد الممصود شحاته 

 -الهرم  -فٌصل  -المطبعه  -شلتوت 

 PLANET FOR REAL ESTATE INVESTMENT&PROJECTSتثمار العماري وادارة المشروعات بالنٌت لالس -  566

MANAGEMENT    التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -شركة  ،  اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع

 1982لسنة  121رٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجا -به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

حكام الموانٌن مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل با

، عن اجمالً المساحات المبنٌه من  3747برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      -المنظمة لهذا الؽرض 

االستٌراد والتصدٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -الطالة االٌوائٌه للمشروع 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتوكٌالت التجارٌ

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

، بجهة : شمة بالدور الخامس ٌمٌن  -ام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحك

 -المهندسٌن  -ش الثمار بجوار جامع دكتور مصطفً محمود  - 13عمار رلم  -الخارج من المصعد 

 PLANET FOR REAL ESTATE INVESTMENT&PROJECTSبالنٌت لالستثمار العماري وادارة المشروعات  -  567

MANAGEMENT   بشان شركات االدارة الفندلٌة  2112لسنة  311ركة  ،  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم ش

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

د تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

، عن ادارة المشروعات مع مرعاه المرار  3747برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311الوزاري رلم 
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لد تعاونها على  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

تحمٌك ؼرضها 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 : شمة بالدور الخامس ٌمٌن الخارج من 

 -المهندسٌن  -ش الثمار بجوار جامع دكتور مصطفً محمود  - 13عمار رلم  -د المصع

 -اعمال المماوالت الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة  -تنمٌة للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  اعمال  االنشاءات المعدنٌة  -  568

مماوالت التشطٌبات  -مماوالت انشاء حمامات السباحه  -نادق التورٌدات العمومٌة وتجهٌزات الف -المماوالت العمومٌة والمنتخصصة 

 -تورٌدات وتركٌب والصٌانه المتنملة الجهزة الكٌٌؾ والتكٌٌؾ المركزي واجهزة اطفاء الحرٌك  -االستثمار والتطوٌر العمار  -

البوابات االلكترونٌة  -اجهزة االنذار  - تورٌدوتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبه الداخلٌة

 -، عن اعمال  االنشاءات المعدنٌة  3759برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111( والصٌانه المتنمه لما   ،رأس مالها   

مماوالت  -ادق التورٌدات العمومٌة وتجهٌزات الفن -المماوالت العمومٌة والمنتخصصة  -اعمال المماوالت الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة 

تورٌدات وتركٌب والصٌانه المتنملة الجهزة الكٌٌؾ  -االستثمار والتطوٌر العمار  -مماوالت التشطٌبات  -انشاء حمامات السباحه 

تورٌدوتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبه  -والتكٌٌؾ المركزي واجهزة اطفاء الحرٌك 

البوابات االلكترونٌة ( والصٌانه المتنمه لما ، بجهة : ناصٌة ش عمرو بن العاص مع ش عبد الممصود  -اجهزة االنذار  -الداخلٌة 

 -الهرم  -فٌصل  -المطبعه  -شحاته شلتوت 

ركة باحكام االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الش -تنمٌة للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  سبك  -  569

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المنظمة لهذا الؽرض  ٌخل باحكام الموانٌن

، عن  3759برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد   ،رأس مالها   

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشرك -سبك 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول 

ٌجوز للشركة  -لمنظمة لهذا الؽرض على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ا

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ، بجهة : 

 -الهرم  -فٌصل  -المطبعه  -ناصٌة ش عمرو بن العاص مع ش عبد الممصود شحاته شلتوت 

شركة  ،  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا    3M Contractingثري ام كونتر اكتنج  -  571

 -الشحن البري والجوي والبحري للبضائع  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الؽرض ( 

  -الدعاٌة واالعالن 

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

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

، عن من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  3558برلم  21191114،لٌدت فى  1151110111طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

الشحن البري  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

  -الدعاٌة واالعالن  -والجوي والبحري للبضائع 

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

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

 -المهندسٌن  -ش الكوثر  12طبما الحكام المانون ، بجهة : 

شركة  ،  فى الهٌئات    Eighteen Media Productionاٌتٌن للدعاٌة واالعالن                                            -  571

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191117،لٌدت فى  51110111حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة ال

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  3621

 -أ ش هارون  22صول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

)ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً  FILM SQUAREفٌلم سكوٌر  -  572

ا بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمه
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، عن أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك  3616برلم  21191117،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

طبماً ألحكام المانون ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

 -شارع النٌل  132العمار رلم  2الدور  1والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : شمة 

أنتاج وبٌع وتوزٌع وعرض األفالم السٌنٌمائٌه والتلٌفزٌونٌة -)ش.ذ.م.م(   شركة  ،   FILM SQUAREفٌلم سكوٌر  -  573

أداره وإنشاء وتجهٌز  -واء السمعٌة أو المرئٌة وأفالم الفٌدٌو  والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلٌفزٌونٌة والبرامج س

اإلنتاج الفنً وأعمال المونتاج وكافه األعمال الفنٌة -االستودٌوهات وتأجٌرها واستئجارها)عدا استودٌوهات البث االذاعى(  

مه وتشؽٌل وأداره دور العرض ألا  -تصحٌح ألوان(   -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -من)تصوٌر 

برلم  21191117،لٌدت فى  511110111تأجٌر كافه المعدات للتصوٌر واالضاءه و بٌعها)فٌما   ،رأس مالها   -السٌنٌمائى  

أنتاج وبٌع وتوزٌع وعرض األفالم السٌنٌمائٌه والتلٌفزٌونٌة والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه والتلٌفزٌونٌة -، عن  3616

أداره وإنشاء وتجهٌز االستودٌوهات وتأجٌرها واستئجارها)عدا استودٌوهات  -مج سواء السمعٌة أو المرئٌة وأفالم الفٌدٌو  والبرا

تحمٌض  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -اإلنتاج الفنً وأعمال المونتاج وكافه األعمال الفنٌة من)تصوٌر -البث االذاعى(  

تأجٌر كافه المعدات للتصوٌر واالضاءه و بٌعها)فٌما -ألامه وتشؽٌل وأداره دور العرض السٌنٌمائى    -تصحٌح ألوان(   -نٌجاتٌؾ 

 -شارع النٌل  132العمار رلم  2الدور  1، بجهة : شمة 

 ٌجوز للشركة أن تكون لها  -شركة  ،  . المماوالت العامة  . تورٌد وتركٌب اعمال معدنٌة     BE AXIOMبً اكسٌوم  -  574

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

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

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحته التنفٌذٌة مع مراع

، عن . المماوالت العامة  . تورٌد وتركٌب  3455برلم  21191118،لٌدت فى  211110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى  -اعمال معدنٌة  

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

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 --جزٌرة الدهب  -ش عبد المجٌد رضوان  14على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مصدر التحلٌة   شركة  ،  الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط  -  575

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع محطات المٌاه  -جتها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر الفنٌه والعلمٌه الممرره فً هذا الشان نملها ومعال

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

عمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ا

، عن الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه  3482برلم  21191119،لٌدت فى  31111110111التراخٌص الالزمة   ،رأس مالها   

ها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر الفنٌه والعلمٌه الممرره فً هذا محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجت

المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه )تلتزم الشركة باحكام  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع محطات المٌاه  -الشان 

ال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعم 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

 -أ ش ربٌع الجٌزي  81تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -مصدر التحلٌة   شركة  ،  لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  -  576

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

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

ٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنف

، عن لمزاولة ؼرضها  3482برلم  21191119،لٌدت فى  31111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  - من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون

أ ش ربٌع  81الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الجٌزي 

ٌجوز   -ٌسٌارات     شركة  ،  . تجارة وتورٌد لطع ؼٌار ال   S . P . Gاس بً جً لتجارة وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  -  577

للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 
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تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

حكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 الالزمة لمباشرة نشاطها    . 

  

 ٌجوز  -، عن . تجارة وتورٌد لطع ؼٌار الٌسٌارات      3457برلم  21191111،لٌدت فى  911110111،رأس مالها       

للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ه التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحت

 - -مول طٌبه جراند مول  - 96و  95الالزمة لمباشرة نشاطها    . ، بجهة : محل رلم 

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع المتحدة للتمٌة واالستثمار العماري الٌمنً السعٌد   شركة  ،  تلحمها بها  -  578

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

التنفٌذٌة مع مراعاة ، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  3511برلم  21191111،لٌدت فى  511110111مالها   

ش  3احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -حسن فهٌم من شارع فٌصل 

معات العمرانٌة الجدٌدة المتحدة للتمٌة واالستثمار العماري الٌمنً السعٌد   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجت -  579

 351والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

وة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوج

، عن  3511برلم  21191111،لٌدت فى  511110111ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

ت العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعا

 - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

ش  3لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : 

 -حسن فهٌم من شارع فٌصل 

مار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك عٌسً عبد هللا عٌسً الهاجري وشرٌكه   شركة  ،  االستث -  581

لسنة  351النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

للشركة ان تكون لها مصلحة او ٌجوز  -تجاره الجمله والتجزئه  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

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

، عن  3531برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

مار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستث

 - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز  -تجاره الجمله والتجزئه 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : 

 -الهرم  -فٌصل  -مباوند تاون فالً ك -ش الهداٌة من المرٌوطٌه  - D12العمار رلم  - 16شمة رلم 

عٌسً عبد هللا عٌسً الهاجري وشرٌكه   شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  -  581

مة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  3531برلم  21191113،لٌدت فى  3111110111نشاطها  ،رأس مالها   

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

الهرم  -فٌصل  -كمباوند تاون فالً  -ش الهداٌة من المرٌوطٌه  - D12العمار رلم  - 16نشاطها ، بجهة : شمة رلم  الالزمة لمباشرة

- 

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -ترٌد ستار انترناشٌونال   شركة  ،  التصدٌر  -  582

 -الدعاٌة واالعالن  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121شركة باحكام المانون رلم التوكٌالت التجارٌة تلتزم ال
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ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة معرض علً حدة ( 

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

التجارة  -، عن التصدٌر  3587برلم  21191115،لٌدت فى  511110111ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   

لسنة  121ة باحكام المانون رلم التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشرك -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار  -الدعاٌة واالعالن  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -التراخٌص الالزمة معرض علً حدة ( 

الدور  - 4ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ، بجهة : شمة رلم التى تزا

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابً  - 52عمارة  -الخامس 

تمرات الفنٌة تنظٌم المهرجانات و المؤ-)ش.ذ.م.م(   شركة  ،  عدا التأجٌر التموٌلً(   FILM SQUAREفٌلم سكوٌر  -  583

شراء وبٌع واستؽالل حموق الملكٌة الفكرٌة -الدعاٌة واإلعالن بكافه الوسائل الممروءة والمسموعة والمرئٌة  -والثمافٌة والؽنائٌة  

الامه و تشؽٌل مدن  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   - -التصدٌر   -المرتبطة بالنشاط  

االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة    -الامة و تشؽٌل و ادارة  المطاعم و الكافترٌات الثابتة    -ترفٌهٌه لالطفال    مالهى

-، عن عدا التأجٌر التموٌلً(   3616برلم  21191117،لٌدت فى  511110111تلتزم الشركة باحكام المانون   ،رأس مالها   

شراء -الدعاٌة واإلعالن بكافه الوسائل الممروءة والمسموعة والمرئٌة  -ات الفنٌة والثمافٌة والؽنائٌة  تنظٌم المهرجانات و المؤتمر

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت  - -التصدٌر   -وبٌع واستؽالل حموق الملكٌة الفكرٌة المرتبطة بالنشاط  

 -الامة و تشؽٌل و ادارة  المطاعم و الكافترٌات الثابتة    -فٌهٌه لالطفال   الامه و تشؽٌل مدن مالهى تر -وصورة وبٌانات  

 -شارع النٌل  132العمار رلم  2الدور  1االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون ، بجهة : شمة 

فى شأن سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982سنة ل 121)ش.ذ.م.م(   شركة  ،  رلم  FILM SQUAREفٌلم سكوٌر  -  584

المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التج ارٌه , والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على 

مراعاة أحكام التراخٌص الالزمة لمزاوالة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.  مع 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها 

 21191117،لٌدت فى  511110111مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

فى شأن سجل المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التج ارٌه  1982لسنة  121والمانون رلم  1982ة لسن 121، عن رلم  3616برلم 

, والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاوالة ؼرضها من الجهات 

اعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.  مع مر

إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع 

 -شارع النٌل  132العمار رلم  2الدور  1الشركات وؼٌرها التً تزاول ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الامة وتنظٌم    Eighteen Media Productionواالعالن                                            اٌتٌن للدعاٌة -  585

تصمٌم  -الدعاٌة واالعالن  -المعرض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

التصوٌر الفوتوؼرافً  -حتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج الم -وبٌع وتاجٌر المساحات االعالنٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -عدا التصوٌر تحت الماء 

خارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ال

، عن الامة وتنظٌم المعرض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار  3621برلم  21191117،لٌدت فى  51110111

انتاج المحتوي  -تصمٌم وبٌع وتاجٌر المساحات االعالنٌة  -الدعاٌة واالعالن  -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون  -التصوٌر الفوتوؼرافً عدا التصوٌر تحت الماء  -االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

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

 -أ ش هارون  22كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

التورٌدات  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل معمل للتحالٌل الطبٌة    Team Lab Clinical Laboratoryتٌم الب للتحالٌل الطبٌة  -  586

من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -العامة لالجهزة والمستلزمات الطبٌة والمعملٌة 

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

ئح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

،لٌدت فى  511110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -التورٌدات العامة لالجهزة والمستلزمات الطبٌة والمعملٌة  -، عن الامة وتشؽٌل معمل للتحالٌل الطبٌة  3651برلم  21191121

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مص
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 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة 

 -ش فٌصل الرئٌسً  14التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121سعودي صالح صبره طلب وشرٌكه   شركة  ،  الشركة باحكام المانون رلم  -  587

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

 1982لسنة  121، عن الشركة باحكام المانون رلم  3655برلم  21191121لٌدت فى ، 21111110111نشاطها  ،رأس مالها   

فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌالته مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الهرم  -اسباتس  -ش مكة  34التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

سعودي صالح صبره طلب وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة والحاصالت  -  588

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -الزراعٌة 

ضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االرا

ومراعاة لرار  2117لسنة  351االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 21191121،لٌدت فى  21111110111االستٌراد والتصدٌر تلتزم   ،رأس مالها    - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

استصالح وتجهٌز االراضى  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة والحاصالت الزراعٌة  3655برلم 

ضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االرا

مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا 

االستٌراد  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الهرم  -اسباتس  -ش مكة  34والتصدٌر تلتزم ، بجهة : 

مالتً مٌدٌكا للمستحضرات البٌطرٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه واللماحات البٌطرٌه  -  589

التصنٌع لدي الؽٌر للمواد الؽذائٌه واللماحات البٌطرٌه  -والمستحضرات البٌطرٌه واضافات االعالؾ والمطهرات والمنظفات 

التجارة والتخزٌن والتوزٌع والوساطه والتسوٌك للمواد  -بٌطرٌه واضافات االعالؾ والمطهرات والمنظفات والمستحضرات ال

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -الؽذائٌة واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه واضافات االعالؾ والمطهرات والمنظفات 

، عن  3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111لسنة   ،رأس مالها    121التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه واضافات االعالؾ والمطهرات 

ٌطرٌه واضافات االعالؾ والمطهرات التصنٌع لدي الؽٌر للمواد الؽذائٌه واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات الب -والمنظفات 

التجارة والتخزٌن والتوزٌع والوساطه والتسوٌك للمواد الؽذائٌة واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات البٌطرٌه واضافات  -والمنظفات 

لسنة ، بجهة :  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -االعالؾ والمطهرات والمنظفات 

 -مدٌنة الفردوس  -ز شارع عمار بن ٌاسر  8

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982مالتً مٌدٌكا للمستحضرات البٌطرٌة   شركة  ،   -  591

التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على 

ٌجوز للشركة ان تكون  -التورٌدات العمومٌة  -ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

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

،  3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982عن 

ى التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول عل

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -التورٌدات العمومٌة  -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

مٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح

 -مدٌنة الفردوس  -ز شارع عمار بن ٌاسر  8ان تندمج ، بجهة : 

مالتً مٌدٌكا للمستحضرات البٌطرٌة   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  591

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

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

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  3641برلم  21191121،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احك

 -مدٌنة الفردوس  -ز شارع عمار بن ٌاسر  8الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن    FRESH LIFEفرٌش الٌؾ   -  592

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة   -المنظمة لهذا الؽرض . إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة وتعبئتها وتؽلٌفها . 

او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

وز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌج

، عن الالزمة لمزاولة ؼرضها من  3422برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

لمنظمة لهذا الؽرض . إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة وتعبئتها الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ا

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -وتؽلٌفها . 

ز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

شارع مصنع المكرونة بجوار  52تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

 المنٌب -الدائرى

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ٌة واالعالن شركة  ،  الدعا   R . C .H advertisingار . سً . اتش للد عاٌه واالعالن  -  593

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

كام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

ٌجوز للشركة ان  -، عن الدعاٌة واالعالن  3681برلم  21191122،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشتر

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

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموا

 -الحً السابع  - 331بالعمار رلم  -الدور االول فوق االرضً  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحده رلم 

ت العامة والمتخصصة والمتكاملة المماوال -سورٌا جروب لالستثمار والمماوالت   شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري  -  594

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

ا بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمه

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

والت العامة المما -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  3713برلم  21191127،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -والمتخصصة والمتكاملة 

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

مها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلح

 -امبابة  -المومٌة العربٌة  -ش نبٌل فاروق  35الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة و التوزٌع  لكل ما  -،  االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة    شركة التراث االوربً جروب   شركة  -  595

تجهٌز االندٌة الرٌاضٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المماوالت العامة    -التورٌدات العمومٌة   -هو مسموح به لانونا   

المستوردٌن وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه , والٌنشئ تأسٌس  فى شأن سجل 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121

الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاوالة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

االستٌراد و التصدٌر و  ، عن 3721برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

تجهٌز  -المماوالت العامة    -التورٌدات العمومٌة   -التجارة العامة و التوزٌع  لكل ما هو مسموح به لانونا    -التوكٌالت التجارٌة   

مستوردٌن فى شأن سجل ال 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االندٌة الرٌاضٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وتنظٌم أعمال الوكاله التجارٌه , والٌنشئ تأسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

عمارات الشركة  -برج الفٌروز  4لمزاوالة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا ، بجهة : 

 -الهرم  -شارع فٌصل  -الوطنٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة التراث االوربً جروب   شركة  ،  الؽرض.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارا ت السارٌة وبشرط  -  596

إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع 

ال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن الشركات وؼٌرها التً تزاول أعما

 1111110111تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

عاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارا ت السارٌة وبشرط إستصدار ، عن الؽرض.  مع مرا 3721برلم  21191128،لٌدت فى 

التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

خارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ال

عمارات الشركة  -برج الفٌروز  4الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : 

 -الهرم  -شارع فٌصل  -الوطنٌة 

ة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون المصرٌة السورٌة النتاج البذور والتماوي والنباتات الطبٌة   شرك -  597

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

و تلحمها بها وذلن طبما ، عن او تشترٌها ا 3767برلم  21191131،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لرٌة صفط راشٌن 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع النتاج البذور والتماوي    المصرٌة السورٌة النتاج البذور والتماوي والنباتات الطبٌة -  598

االستٌراد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -والنباتات الطبٌة وتعبئة وتؽلٌؾ ماسبك 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الته فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌ 1982لسنة  121والتصدٌر وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

،لٌدت فى  3111110111ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

التجارة  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع النتاج البذور والتماوي والنباتات الطبٌة وتعبئة وتؽلٌؾ ماسبك  3767رلم ب 21191131

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -دٌالته فً شان سجل المستوردٌن وتع 1982

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

 -فى الهٌئات السالفة ، بجهة : لرٌة صفط راشٌن 

انترناشٌونال   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ترٌد ستار  -  599

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  3587برلم  21191115،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

ش احمد  - 52عمارة  -الدور الخامس  - 4ها ، بجهة : شمة رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

 -المهندسٌن  -عرابً 

الشرق االوسط النشاء وادارة المنشات التعلٌمٌة   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   -  611

شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ، عن ال 3596برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها   

 -مدٌنه الفٌوم  - 1شمة  -نشاطها ، بجهة : ش مضرب االرز برج االٌمان 

علً ان التتمتع  2117لسنة  72دمحم مصطفً احمد ؼنٌم وشرٌكه   شركة  ،  والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  611

ضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة االنشطة خارج لانون االستثمار بال

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

 2117لسنة  72، عن والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  3597برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

محطة  -ش محمود الزٌات  6والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -المطبعه 
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 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انشاء  -الشرق االوسط النشاء وادارة المنشات التعلٌمٌة   شركة  ،  انشاء او ادارة او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه (  -  612

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  -الجامعات 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وؼٌره

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن انشاء او  3596برلم  21191116،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

ٌجوز  -انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  -انشاء الجامعات  -ادارة او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( 

رها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ى ، بجهة : ش مضرب االرز برج الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 -مدٌنه الفٌوم  - 1شمة  -االٌمان 

دمحم مصطفً احمد ؼنٌم وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  -  613

وما  2117لسنة  351رار رئٌس الوزراء رلم والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بم

تجارة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب واالثاث  - 2118لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

ام الشركة بهذا االخشاب علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التز

، عن االستثمار  3597برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا   ،رأس مالها   

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع 

الامة وتشؽٌل  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351بمرار رئٌس الوزراء رلم  مراعاة ما ورد

تجارة االخشاب علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة  -مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب واالثاث 

 -ش محمود الزٌات  6لتزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم ا

 -فٌصل  -محطة المطبعه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    Go printing Solutionsجو برنتنج سلٌوشنز  -  614

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

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن الدعاٌة واالعالن  3622برلم  21191117،لٌدت فى  111110111مالها   

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

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

 -المحور المركزي  -مركز هنٌده التجاري  1/  5ق  3برج  117محل 

دمحم تاج الدٌن مراد هشام احمد دروٌش وشركائة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة  -  615

ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة احكام  3677برلم  21191122،لٌدت فى  3111110111

عمارة  1: وحدة  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة

 - 4مج  - 4الحً  -ش اللواء احمد حسن  831

شركة  ،  زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن    ELwasel consultingالواصل لالستشارات  -  616

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

 -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات .  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والئحته التنفٌذٌة (  . المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

 بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

،  3794برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111واجراءات التراخٌص بها مع مراعاه المرار الوزاري رلم   ،رأس مالها   

عن زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

 -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (  . المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  27المنصوص علٌها    فى المادة 

لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات .  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة 
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 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واجراءات التراخٌص بها مع مراعاه المرار الوزاري رلم ، بجهة :  بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة 2112

 -ش التحرٌر  131

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد   2112لسنة  311شركة  ،     ELwasel consultingالواصل لالستشارات  -  617

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ٌجوز للشركة أن تكون ل  -التصدٌر   -بموافمة واجراءات التراخٌص بها . 

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

اعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مر

،لٌدت  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص  2112لسنة  311، عن  3794برلم  21191131فى 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   -التصدٌر   -بها . 

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

كام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

 -ش التحرٌر  131الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،   التوكٌالت    P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  618

فى شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل  1982لسنة  121التجارٌة  مع مراعاة المانون رلم 

المسموعه و الممرؤه و المرئٌه  التسوٌك لكافة المنتجات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع 

شركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ال

لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

فى شأن  1982لسنة  121، عن التوكٌالت التجارٌة  مع مراعاة المانون رلم  3365برلم  21191111،لٌدت فى  511110111

تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرؤه و المرئٌه  التسوٌك لكافة المنتجات  ٌجوز 

ع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه م

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  

 -الهرم  -التعاون  -ر مسجد البركه  شارع مساكن العراٌس بجوا 21طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  )تلتزم الشركة باحكام    Safe Wayسٌفوي لالستٌراد و التصدٌر   -  619

ال ٌنشىء فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة و 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ٌجوز  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  

، عن  3388برلم  21191113،لٌدت فى  2111110111ها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها   للشركة ان تكون ل

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  )تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال

التجارة العامة  -التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض (  

ا مصلحة او تشترن باى وجه من ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون له -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 -الهرم  -المرٌوطٌه  -شارع استودٌو مصر  -برج الٌاسمٌن 

شركة  ،  الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او    Safe Wayسٌفوي لالستٌراد و التصدٌر   -  611

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخار

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن الوجوة مع الشركات  3388برلم  21191113 ،لٌدت فى 2111110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

احكام الموانٌن واللوائح  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

شارع استودٌو  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج الٌاسمٌن 

 -الهرم  -المرٌوطٌه  -مصر 

به لانونا ) وعلً االخص محمود حسن سعد علً الطوٌل وشرٌكتٌه   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -  611

التورٌدات العمومٌة  -تجارة وتوزٌع االسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة والمبٌدات الزراعٌة والمنزلٌة والبذور والشتالت ( 

ضى استصالح وتجهٌز االرا -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -
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 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

، عن  3411برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان   ،رأس مالها   

به لانونا ) وعلً االخص تجارة وتوزٌع االسمدة والكٌماوٌات والمخصبات الزراعٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح 

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج  -التورٌدات العمومٌة  -والمبٌدات الزراعٌة والمنزلٌة والبذور والشتالت ( 

ضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , استصالح وتجهٌز االرا -السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان 

 -مركز منشاة المناطر  -لرٌة برلاش  -، بجهة : ش نجع العرب 

شركة  ،  تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر     محمود حسن سعد علً الطوٌل وشرٌكتٌه -  612

 - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة  -او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ

تلتزم الشركه بافراد حسابات مالٌة ومركز  -الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه  -تربٌة الخٌول  -المزارع السمكٌة 

، عن تستخدم  3411برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111مالً مستمل لالنشطه الواردة بمانون االستثمار   ،رأس مالها   

لسنة  351طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

الهندسه الوراثٌه فً المجاالت  -تربٌة الخٌول  -الامة المزارع السمكٌة  -رٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم السالالت او التف

تلتزم الشركه بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لالنشطه الواردة بمانون االستثمار ، بجهة : ش نجع  -النباتٌه والحٌوانٌه 

 -منشاة المناطر مركز  -لرٌة برلاش  -العرب 

محمود حسن سعد علً الطوٌل وشرٌكتٌه   شركة  ،  وفً حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع  -  613

مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2117لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الواردة بذات المانون مع مر

، عن وفً حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط  3411برلم  21191116،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار  2117لسنة  72االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -مركز منشاة المناطر  -لرٌة برلاش  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش نجع العرب 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح    HKJاتش كىجى -  614

،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  3431برلم  21191116

 المهندسٌن -شارع الحجاز  23والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت التسوٌك  -الدعاٌة واالعالن  -. تسوٌك المنتجات والخدمات  شركة  ،    HKJاتش كىجى -  615

االلكترونىتصٌم الموالع االلكترونٌة .  اإلنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة اخراج وتصوٌر وإنتاج المحتوى الفنً . 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة أن تكون   -التورٌدات العمومٌة  

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

الدعاٌة  -تسوٌك المنتجات والخدمات ، عن .  3431برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111تشترٌها   ،رأس مالها   

التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت التسوٌك االلكترونىتصٌم الموالع االلكترونٌة .  اإلنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات  -واالعالن 

مصلحة او تشترن  ٌجوز للشركة أن تكون لها  -المسموعة والمرئٌة اخراج وتصوٌر وإنتاج المحتوى الفنً . التورٌدات العمومٌة  

باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

 المهندسٌن -شارع الحجاز  23فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  االمل للتدرٌب   شركة  -  616

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  3491برلم  21191119،لٌدت فى  111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -مدٌنة الفردوس  -من العام اال 298الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال 

شركة  ،  . تجارة المصوؼات والمجوهرات واالحجار الكرٌمة  .    Entourage Jewelleryانتوراج للمجوهرات  -  617

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة . الامة وتنظم المعارض )  بشرط استصدار التراخٌص 
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ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -معرض على حدة ( . االستثمار العماري . التصدٌر .  الالزمة لكل

الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111و تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

، عن . تجارة المصوؼات والمجوهرات واالحجار الكرٌمة  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات  3464

معرض على حدة ( . االستثمار العماري . التصدٌر .  العمومٌة . الامة وتنظم المعارض )  بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

و تشترٌها او تلحمها بها ، التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

 الشٌخ زاٌد -المحور المركزي الجنوبً  -مول السراٌا  -الدور االرضً  - 18بجهة : المحل رلم 

شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    Entourage Jewelleryانتوراج للمجوهرات  -  618

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

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  3464برلم  21191119،لٌدت فى  3111110111

 - 18خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المحل رلم واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 الشٌخ زاٌد -المحور المركزي الجنوبً  -مول السراٌا  -الدور االرضً 

الامة وتنظٌم مركز العداد وتدرٌب  -اعداد االبحاث العلمٌة  -االمل للتدرٌب   شركة  ،  الامة وتشؽٌل دور الحضانة  -  619

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط  -الامة وتنظٌم وورش العمل واعداد الدورات التدرٌبٌة  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

تمدٌم االستشارات ا ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

ستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واال

 -، عن الامة وتشؽٌل دور الحضانة  3491برلم  21191119،لٌدت فى  111110111العاملة فى مجال االوراق   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم وورش العمل واعداد الدورات  -الامة وتنظٌم مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة 

تمدٌم االستشارات ا  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة (  -التدرٌبٌة 

تحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالس

 -مدٌنة الفردوس  -االمن العام  298المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق ، بجهة : فٌال 

انشاء  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27االمل للتدرٌب   شركة  ،  المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  -  621

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -دارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات وا

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

من لانون  27، عن المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  3491برلم  21191119،لٌدت فى  111110111الموانٌن   ،رأس مالها   

ٌجوز  -ارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء واد -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

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

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

 -مدٌنة الفردوس  -االمن العام  298الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : فٌال 

احكام الموانٌن واللوائح  البٌن جروب للتجارة واالستثمار   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة -  621

،لٌدت فى  2111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  3547برلم  21191114

/ ح ش الجٌش منطمة تمسٌم جمعٌة هضبة  3وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -االهرام 

شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    Head Developmentsهٌد للتطوٌر العماري  -  622

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام ال

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات  3539برلم  21191113،لٌدت فى  51110111التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

 -ش محً الدٌن ابو العز  91وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لوحات شر   M T A for electrical industriesام تً اٌه للصناعات الكهربائٌة  -  623

ٌجوز  -عمومٌه ضؽط منخفض وعالً ولوحات دوائر مطبوعه وكباتن اكشان كهرباء بكافة انواعهم والصٌانه المتنمله لكل ماسبك 

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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

،لٌدت فى  5111110111الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لوحات عمومٌه ضؽط منخفض وعالً ولوحات دوائر مطبوعه  3511برلم  21191111

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -وكباتن اكشان كهرباء بكافة انواعهم والصٌانه المتنمله لكل ماسبك 

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 -ب المنطمه الصناعٌه مخازن الشبا 525الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : لطعه رلم 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على    M T A for electrical industriesام تً اٌه للصناعات الكهربائٌة  -  624

، عن السارٌة وعلى  3511برلم  21191111،لٌدت فى  5111110111كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -المنطمه الصناعٌه مخازن الشباب  525لالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعه رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -التورٌدات العمومٌة  -البٌن جروب للتجارة واالستثمار   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  625

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور  -لبان او التسمٌن او اللحوم تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او اال

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة  -سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن 

، عن التجارة العامة  3547برلم  21191114،لٌدت فى  2111110111الؼراض االستصالح واالستزراع وان   ،رأس مالها   

بان تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االل -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او  -او التسمٌن او اللحوم 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط  -اللحوم 

/ ح ش الجٌش منطمة تمسٌم  3حالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان ، بجهة : فى هاتٌن ال

 -الهرم  -جمعٌة هضبة االهرام 

البٌن جروب للتجارة واالستثمار   شركة  ،  تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا  -  626

االستثمار  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351بها لرار رئٌس الوزراء رلم  المناطك الصادر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الامة وتشؽٌل المحالت التجارٌة  -العماري 

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

، عن تستخدم  3547برلم  21191114،لٌدت فى  2111110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

لسنة  351بها لرار رئٌس الوزراء رلم  طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر

ٌجوز  -الامة وتشؽٌل المحالت التجارٌة  -االستثمار العماري  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : 

 -الهرم  -/ ح ش الجٌش منطمة تمسٌم جمعٌة هضبة االهرام  3

 -التسوٌك العماري  -مماوالت العامة ال -شركة  ،  االستثمار العماري    Head Developmentsهٌد للتطوٌر العماري  -  627

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة  -الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة  -الترخٌص بها 

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

، عن  3539برلم  21191113،لٌدت فى  51110111على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -التسوٌك العماري  -الت العامة المماو -االستثمار العماري 

الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجو -او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة 

 91وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ، بجهة : 

 -ش محً الدٌن ابو العز 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسنة  121ر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم لوزان مصر جروب   شركة  ،  . االستٌراد والتصدٌ -  628

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

تصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخ

المنظمة لهذا الؽرض  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . الامة وتنظٌم المعارض  

، عن . االستٌراد  3624برلم  21191117،لٌدت فى  2511110111المؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121صدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والت

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ا

 - 4مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . الامة وتنظٌم المعارض  المؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : شمة رلم 

 -المهندسٌن  -ش المدٌنه المنورة  36عمار 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة  -1شركة  ،     Somnia Solutionsٌا سولٌوشنز سومن -  629

اعمال  -2صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 3ٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد الب

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من  -4وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن  3594برلم  21191116،لٌدت فى  181110111ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5صوت وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة  -1

البٌانات والتطبٌمات اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها 3بمختلؾ انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات ،  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4والتدرٌب علٌها 

 -فٌصل  -ابو الحسن الشاذلً متفرع من ش جالل متفرع من ش اللبٌنً  ش 3بجهة : 

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها   6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    Somnia Solutionsسومنٌا سولٌوشنز  -  631

لمضافة بعد الحصول على ترخٌص من الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة ا- 7والتدرٌب علٌها 

اعمال الجرافٌن  - 9انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات والتدرٌب علٌها  - 8الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول 

ت اعداد وتجهٌز استدٌوها - 13التورٌدات العمومٌة  - 12الامة وتنظٌم المؤتمرات  - 11الدعاٌة واالعالن  - 11والتصمٌم 

 3594برلم  21191116،لٌدت فى  181110111التصوٌر وتاجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك   ،رأس مالها   

الامة شبكات نمل الصوت والصورة - 7_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   6، عن وبالوسائل االلكترونٌة 

 - 8لمضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة ا

الامة وتنظٌم  - 11الدعاٌة واالعالن  - 11اعمال الجرافٌن والتصمٌم  - 9انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات والتدرٌب علٌها 

ت التصوٌر وتاجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل اعداد وتجهٌز استدٌوها - 13التورٌدات العمومٌة  - 12المؤتمرات 

 -فٌصل  -ش ابو الحسن الشاذلً متفرع من ش جالل متفرع من ش اللبٌنً  3ماسبك ، بجهة : 

تاجٌر كافة المعدات  - 14شركة  ،  فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (    Somnia Solutionsسومنٌا سولٌوشنز  -  631

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً للتصوٌر واال

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

،لٌدت فى  181110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما  - 14الذاعً ( ، عن فٌما عدا تملن استدٌوهات البث ا 3594برلم  21191116

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -عدا التاجٌر التموٌلً 

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

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

الل متفرع من ش ابو الحسن الشاذلً متفرع من ش ج 3الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -ش اللبٌنً 
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     ENGINEERING SERVICES    ظٌم ورش الامة وتن -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تمدٌم االستشارات فً جمٌع المجاالت وباالخص الهند سٌة واالدارٌة ) فٌما عدا االستشارات  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -العمل 

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

من لانون سوق راس المال والئحتة  27نشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة ال

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد  3613برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111الامة وتنظٌم   ،رأس مالها    -التنفٌذٌة ( 

تمدٌم االستشارات فً جمٌع المجاالت  -اعداد الدورات التدرٌبٌة  -ٌم ورش العمل الامة وتنظ -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

وباالخص الهند سٌة واالدارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

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

 -المهندسٌن  -ش جدة ناصٌة ش االطباء  22الامة وتنظٌم ، بجهة :  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 
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     ENGINEERING SERVICES    شركة  ،  المعارض والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة والمهرجانات ) بشرط استصدار

 -لومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المع -التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

االستٌراد والتصدٌر  -اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن  3613برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111لوكالة التجارٌة وال   ،رأس مالها   المستوردٌن وتنظٌم اعمال ا

 -المعارض والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حدة ( 

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء  -لومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المع

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها 

ش  22لوكالة التجارٌة وال ، بجهة : فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال ا 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121

 -المهندسٌن  -جدة ناصٌة ش االطباء 
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     ENGINEERING SERVICES   اولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص شركة  ،  ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مز

التجارة العامة والتوزٌع فٌما -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

سات الجدوي للمشروعات اعداد درا -اعدادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

الامة وتشؽٌل وادارة المخازن لتخزٌن  -الامة وتشؽٌل مصنع للتعبئة والتؽلٌؾ  -الامة وتشؽٌل مراكز االتصاالت ) كول سنتر (  -

، عن ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  3613برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111البضائع المسموح بها لانونا   ،رأس مالها   

ولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام حك فى مزا

اعدادة هٌكلة الشركات  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ( 

الامة وتشؽٌل  -الامة وتشؽٌل مراكز االتصاالت ) كول سنتر (  -ات الجدوي للمشروعات اعداد دراس -من الناحٌة االدارٌة فمط 

ش جدة ناصٌة ش  22الامة وتشؽٌل وادارة المخازن لتخزٌن البضائع المسموح بها لانونا ، بجهة :  -مصنع للتعبئة والتؽلٌؾ 

 -المهندسٌن  -االطباء 
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     ENGINEERING SERVICES    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة  3613برلم  21191116،لٌدت فى  1111110111

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

و فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر ا

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

 -المهندسٌن  -ش االطباء  ش جدة ناصٌة 22: 

بشان  2112لسنة  311شركة  ،  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم    Integral Riseانتجرال راٌز  -  636

تمدٌم االستشارات الهندسٌة والبٌئٌه فً مجال الطاله  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ارد ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا والمو

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ادارة المشروعات مع  3618برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111تة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   سوق راس المال والئح

تمدٌم  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مرعاه المرار الوزاري رلم 

موارد ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم االستشارات الهندسٌة والبٌئٌه فً مجال الطاله وال

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

 -ش محً الدٌن ابوالعز  44ئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : من لانون سوق راس المال وال 27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

اعداد  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -شركة  ،  (    Integral Riseانتجرال راٌز  -  637

 1982لسنة  121رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون  -دراسات الجدوي للمشروعات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

،  3618برلم  21191117،لٌدت فى  2111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها    -(  المنظمة لهذا الؽرض

االستٌراد والتصدٌر  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -عن ( 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم والتوكٌالت التجارٌة ) تلتزم الشركة باحكام المانون 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -(  الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -ش محً الدٌن ابوالعز  44مصلحة ، بجهة : 

شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Integral Riseانتجرال راٌز  -  638

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن او تشترن  3618رلم ب 21191117،لٌدت فى  2111110111على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

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

 -ش محً الدٌن ابوالعز  44

اطها شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نش   pine Gardensباٌن جاردنز للتنمٌة الزراعٌة  -  639

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  3769برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111.  ،رأس مالها   

 -المبابات  -بجوار السنترال البحري  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار بشارع السالم 

للوحات واالستندات والملصمات االعالنٌة   لوزان مصر جروب   شركة  ،  الالزمة لكل معرض اعى حدة ( . تصمٌم ا -  641

تمدٌم االستشارات فى مجال التسوٌك  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس 

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

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة  (  . تصمٌم اعمال الدٌكور ) الدٌزاٌن ( والطباعة على خامات الدٌكور    27فى المادة 

حات ، عن الالزمة لكل معرض اعى حدة ( . تصمٌم اللو 3624برلم  21191117،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها       -

واالستندات والملصمات االعالنٌة   تمدٌم االستشارات فى مجال التسوٌك  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات 

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة  (  . تصمٌم اعمال الدٌكور )  27وراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة مجال اال

 -المهندسٌن  -ش المدٌنه المنورة  36عمار  - 4، بجهة : شمة رلم  -الدٌزاٌن ( والطباعة على خامات الدٌكور   

ركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها لوزان مصر جروب   شركة  ،  ٌجوز للش -  641

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

تنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته ال

،لٌدت فى  2511110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  .  ،رأس مالها   

التى ، عن ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها  3624برلم  21191117

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

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار
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 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ش المدٌنه المنورة  36عمار  - 4شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : شمة رلم وعلى ال

 -المهندسٌن 

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الرٌم فارم   شركة  ،  تصدٌر الحاصالت الزراعٌه  -  642

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

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن تصدٌر  3656برلم  21191121،لٌدت فى  511110111رأس مالها   على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الحاصالت الزراعٌه 

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

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

الالزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -منشاه المناطر  -منشاة رضوان  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الجمعٌه الزراعٌه بجوار الجمعٌه الزراعٌه 

شركة مركز الوحدة الخاصة للدراسات   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -  643

،  3674برلم  21191122،لٌدت فى  21110111الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    الشركة الحصول على كافة التراخٌص

عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 - 4مجاورة  - امام بنن االسكان والتعمٌر -المحور المركزي  39نشاطها ، بجهة : 

شركة مركز الوحدة الخاصة للدراسات   شركة  ،  تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -  644

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

الامة وتشؽٌل  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة العاملة 

 -16انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

، عن تمدٌم االستشارات  ) فٌما  3674برلم  21191122،لٌدت فى  21110111ارات   ،رأس مالها   انشاء وادارة مراكز االستش

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

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

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

امام بنن االسكان  -المحور المركزي  39ت ، بجهة : انشاء وادارة مراكز االستشارا -16ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 - 4مجاورة  -والتعمٌر 

شركة مركز الوحدة الخاصة للدراسات   شركة  ،  والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -  645

اعداد  -الزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص ال -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -دراسات الجدوي للمشروعات 

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

برلم  21191122،لٌدت فى  21110111لسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   ا

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات  -، عن والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  3674

ٌجوز  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -لالزمة لكل معرض علً حدة ( والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص ا

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

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 - 4مجاورة  -امام بنن االسكان والتعمٌر  -المحور المركزي  39الحكام المانون والئحتة ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب    Future Visionفٌوتشر فٌجن لتدرٌب وتاهٌل ذوي المدارت الخاصه  -  646

التورٌدات  -وتسوٌك المنتجات  -التجارة العامة  -الدعاٌة واالعالن  -الامة وتنظٌم المعارض  -مدرات الخاصه وتاهٌل ذوي ال

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

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

،لٌدت فى  511110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 -الامة وتنظٌم المعارض  -لمدرات الخاصه ، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتاهٌل ذوي ا 3682برلم  21191122

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -التورٌدات العمومٌة  -وتسوٌك المنتجات  -التجارة العامة  -الدعاٌة واالعالن 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 -كومباوند مراكش  25احكام الموانٌن ، بجهة : فٌال رلم 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    Future Visionفٌوتشر فٌجن لتدرٌب وتاهٌل ذوي المدارت الخاصه  -  647

،  3682برلم  21191122،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 25ال رلم عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌ

 -كومباوند مراكش 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  3373الفجر لصاحبها ) اشرؾ عطٌه محمود هاشم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  -جد لباء امام مس -فٌصل  -المرٌوطٌة  -من كعبٌش  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اسامة الشاذلً 

تم  21191113وفً تارٌخ  3394لصاحبها ) على دمحم رشاد ٌوسؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     A . Rاٌه ار للمالبس  -  2

 -الدور االول بعد االرضً  4شمة  -جزٌرة الدهب  -ش احمد ناٌل  7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  3384ه لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االسٌل الدولٌة للصناعه والتجار -  3

 -المحور المركزي  - 3/49المطعة رلم  - 1برج  -الدور الثانً  219تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وحدة  21191113

  - 11الحً 

وفً تارٌخ  3384حمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها ا -  4

  -المنطمة الصناعٌة جنوب الرسوة  -مجمع الصناعات  83تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وحدة  21191113
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  3385ك لٌده برلم    الدلتا للصناعات االلكترونٌة لصاحبها وائل احمد محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سب -  5

مطلع الثوره  -بعد سجن المطا  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مركز امبابه ؼرب الرٌاح الناصري  21191113

 -مركز منشاة المناطر  -الخضراء 

 21191113وفً تارٌخ  3393    اتالنتن ستً العمارٌة لصاحبها ) سعٌد زٌد سعٌد عبد الرب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  6

 -ش زكً ابو السعود  38تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 21191116وفً تارٌخ  3413بداٌة لالستثمار العماري لصاحبها ) ٌحٌى دمحم معوض دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 -هندسٌن الم -ش سورٌا  56تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  3416الحٌاه لالستثمار العماري لصاحبها ) دمحم عماد عبد هللا بخٌت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

  -العمرانٌة  -ش كمال هوٌدي من خاتم المرسلٌن  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  3443كوٌن لصاحبها  ) دمحم سعٌد احمد علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  -العشرٌن فٌصل   -تماطع شارع الملكلة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج التوحٌد 

كمال الدٌن عبد المجٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده مصنع الصفوة للمالبس الجاهزة والوبرٌات  لصاحبها ) احمد ٌحٌى دمحم  -  11

  -ش دمحم شعبان  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191118وفً تارٌخ  3445برلم    

 3461الجزٌرة النتاج وتصنٌع لطاعات االلومنٌوم لصاحبها ) عبد الكرٌم دمحم نبٌه لنصوة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  --المنطمة المحصورة بٌن الحً المتمٌز  29تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191119فً تارٌخ و

وفً تارٌخ  3471اسٌل للصناعات الخشبٌة لصاحبها ) كرٌم حسن عبد الهادي حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

ة الحاجر خارج زمام ؼمازة الكبري بحوض الجبانات بجوار مصنع تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منطم 21191119

  -الصؾ  -المصرٌة للصناعات الخشبٌة 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  3479مكه فوٌل بان لصاحبها ) علً طه علً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  -بوالق الدكرور  -مدٌنة النجوم  -ة ش المدرس -ش محمود سلٌم  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 3481االسطورة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها ) عبد الرحمن احمد عبد الرحمن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  -ناهٌا  -متفرع من ش احمد نافع  -ش ابو الدهب  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191119وفً تارٌخ 

 3527لصاحبها ) وائل فوزي ابراهٌم دمحم اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Universal Shaftٌونٌفرسال شافت  -  15

  -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  - 67تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مصنع بالمطعة رلم  21191113وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  3553ٌة لصاحبها )حمدي عبد الحمٌد دمحم الفمً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكه للصناعات الؽذائ -  16

  -المنطمة الصناعٌة  -متر  311مخازن الشباب  - 311تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مصنع بالمطعة رلم  21191114

ع انواعها لصاحبها ) احمد عبد الناصر عوٌس جوده ( ، تاجر فرد ،  هاي سونً لالجهزة واالدوات الكهربائٌه والمنزلٌه بجمٌ -  17

بمطاع الصناعات الهندسٌه  76تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه رلم  21191114وفً تارٌخ  3543سبك لٌده برلم    

  -منطمة بٌاض العرب الصناعٌة  -

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  3544فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     الدمشمٌة لصاحبها ) دمحم خلٌفه عبد هللا دمحم -  18

  -المنطمة الصناعٌة  -للصناعات  311بمنطمة مخازن الشباب بمنطمة  567العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

المولً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  بالست مٌكر لطباعة وصناعة العبوات والمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها ) احمد طه جاد -  19

امتداد المنطمة الصناعٌة ابو رواس  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعة رلم  21191115وفً تارٌخ  3583برلم    

  -فدان (  75) مساحة 
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وفً تارٌخ  3577،  سبك لٌده برلم    دولفٌن أوٌل للخدمات البترولٌة لصاحبها ) طارق عبد الفتاح السٌد احمد ( ، تاجر فرد  -  21

الهرم  - 19شمة  -الدور االول  - 3ابراج الخلٌج برج  -أ شارع المرٌوطٌه 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191115

-  

جر فرد ،  سبك لصاحبها ) عماد الدٌن بٌومً دمحم حسن ( ، تا Emophicoالمصرٌة للصناعات الدوائٌة الحدٌثة ) اٌمفكو (  -  21

بلون لطاع الصناعات  197تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعه رلم  21191121وفً تارٌخ  3645لٌده برلم    

  -المنطمة الصناعٌة بٌاض العرب شرق النٌل  -الؽذائٌة 

ٌومً دمحم حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لصاحبها ) عماد الدٌن ب Emophicoالمصرٌة للصناعات الدوائٌة الحدٌثة ) اٌمفكو (  -  22

  -ش الهرم  211تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  3645لٌده برلم    

وفً تارٌخ  3651التٌسٌر لالستثمار العماري لصاحبها ) حسام دمحم عبد النبً عمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ---الهرم  -ش عبد العزٌز الباسل  11لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ا 21191121

وفً تارٌخ  3685لصاحبها ) اسالم دمحم حسٌن احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     INJAZانجاز للبرمجٌات  -  24

  -ش المللن فٌصل  56تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191122

وفً تارٌخ  3718لصحابها ) مٌنا مكرم مهنً جرجس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     H,D.Mرولان مصر  -  25

  -ش الفالوجا  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191128

 3734انجاز التمنٌات لتكنولوجٌاالمعلومات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  -أعمارات البترول , شارع االنشراح . المهندسٌن  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191128وفً تارٌخ 

 3748فً اي بً لالستثمارالعماري لصاحبها ) باسم سعٌد مصطفى عبد الحمٌد سلطان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  11ح  11مج  61ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ع تم تعدٌل العنو 21191129وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  3756الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

  - 5شمه  -لث الدور الثا 65عماره  -المجاوره االولى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الحً الثالث  21191129

تم  21191129وفً تارٌخ  3758البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

  -بالدور االرضً  29عماره رلم  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كمباوند الحً االٌطالً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  3789سبك لٌده برلم     علٌاء جالل احمد هاشم ، تاجر فرد ،  -  31

  - 463ق  - 3مج  - 3، ح 

لصاحبها ) فٌصل لطفً الجنٌدي عبد الحمٌد ( ،  ELEVADOR ELECTRONIC SOLUTIONSإلٌفادور للحلول االلكترونٌة  -  31

ش فارس مع تماطع ش  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191131وفً تارٌخ  3781تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -ٌولٌو اللبٌنً سابما  23

وفً تارٌخ  3795لصاحبها ) عبٌر دمحم امٌن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     FOOD PRODUCTSفوود برودكتٌس  -  32

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش الثالثٌنً  -ش شلبً  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    
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تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  3373الفجر لصاحبها ) اشرؾ عطٌه محمود هاشم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

رٌخ وفً تا 3384االسٌل الدولٌة للصناعه والتجاره لصاحبها احمد الحسٌنى ابراهٌم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191113

وفً تارٌخ  3385الدلتا للصناعات االلكترونٌة لصاحبها وائل احمد محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191113

تم 21191113وفً تارٌخ  3394 رشاد ٌوسؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) على دمحم A . Rاٌه ار للمالبس  -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  3393اتالنتن ستً العمارٌة لصاحبها ) سعٌد زٌد سعٌد عبد الرب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 ٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأش21191113

تم 21191116وفً تارٌخ  3413بداٌة لالستثمار العماري لصاحبها ) ٌحٌى دمحم معوض دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  3416ه برلم   الحٌاه لالستثمار العماري لصاحبها ) دمحم عماد عبد هللا بخٌت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191116

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  3443كوٌن لصاحبها  ) دمحم سعٌد احمد علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 , وصؾ التأشٌر: استثمار

لصاحبها ) احمد ٌحٌى دمحم كمال الدٌن عبد المجٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصنع الصفوة للمالبس الجاهزة والوبرٌات  -  9

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191118وفً تارٌخ  3445

 3461لم   الجزٌرة النتاج وتصنٌع لطاعات االلومنٌوم لصاحبها ) عبد الكرٌم دمحم نبٌه لنصوة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191119وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  3471اسٌل للصناعات الخشبٌة لصاحبها ) كرٌم حسن عبد الهادي حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191119

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  3479ا ) علً طه علً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكه فوٌل بان لصاحبه -  12

 الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

 3481االسطورة لصناعة المالبس الجاهزة لصاحبها ) عبد الرحمن احمد عبد الرحمن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمارتم 21191119وفً تارٌخ 

 3527لصاحبها ) وائل فوزي ابراهٌم دمحم اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Universal Shaftٌونٌفرسال شافت  -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191113وفً تارٌخ 

ٌه والمنزلٌه بجمٌع انواعها لصاحبها ) احمد عبد الناصر عوٌس جوده ( ، تاجر فرد ،  هاي سونً لالجهزة واالدوات الكهربائ -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191114وفً تارٌخ  3543سبك لٌده برلم   
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تم تعدٌل 21191114تارٌخ وفً  3544الدمشمٌة لصاحبها ) دمحم خلٌفه عبد هللا دمحم فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  3553مكه للصناعات الؽذائٌة لصاحبها )حمدي عبد الحمٌد دمحم الفمً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191114

وفً تارٌخ  3577صاحبها ) طارق عبد الفتاح السٌد احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دولفٌن أوٌل للخدمات البترولٌة ل -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191115

بالست مٌكر لطباعة وصناعة العبوات والمنتجات البالستٌكٌة لصاحبها ) احمد طه جاد المولً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191115وفً تارٌخ  3583برلم   

لصاحبها ) عماد الدٌن بٌومً دمحم حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك  Emophicoالمصرٌة للصناعات الدوائٌة الحدٌثة ) اٌمفكو (  -  21

 مارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استث21191121وفً تارٌخ  3645لٌده برلم   

وفً تارٌخ  3651التٌسٌر لالستثمار العماري لصاحبها ) حسام دمحم عبد النبً عمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191121

وفً تارٌخ  3685   لصاحبها ) اسالم دمحم حسٌن احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم INJAZانجاز للبرمجٌات  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191122

وفً تارٌخ  3718لصحابها ) مٌنا مكرم مهنً جرجس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    H,D.Mرولان مصر  -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191128

 3734مات لصاحبها ) عبدهللا ظاٌط عبدالخالك مصطفى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انجاز التمنٌات لتكنولوجٌاالمعلو -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191128وفً تارٌخ 

 3748فً اي بً لالستثمارالعماري لصاحبها ) باسم سعٌد مصطفى عبد الحمٌد سلطان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191129تارٌخ  وفً

وفً تارٌخ  3756الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191129

تم 21191129وفً تارٌخ  3758البوابه الذهبٌة لصاحبها ) زٌد عصام فاعور ملكاوي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار

،  لصاحبها ) فٌصل لطفً الجنٌدي عبد الحمٌد ( ELEVADOR ELECTRONIC SOLUTIONSإلٌفادور للحلول االلكترونٌة  -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثمار21191131وفً تارٌخ  3781تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  3795لصاحبها ) عبٌر دمحم امٌن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    FOOD PRODUCTSفوود برودكتٌس  -  29

 ارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: استثم21191131

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  3789علٌاء جالل احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: استثمار

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 التجارى شركات   تعدٌالت السجل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

)ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها   Education Groupاطفال المستمبل  -إدٌوكٌشن جروب للخدمات التعلٌمٌة    - 1

 تم محو/شطب السجل  امر محو   21191112، وفى تارٌخ    2117برلم : 

تم    21191112، وفى تارٌخ    2926فهد بن خلؾ بن جماح الؽامدي وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  امر محو ونمل الممر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    2418زاد الملون للصناعات الؽذائٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  امر محو ونمل الممر

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    2517ها برلم : الصٌاد للصباؼة والتجهٌز  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌد   - 4

 السجل  امر محو ونمل الممر

، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   ALDEMASHKEE ALAREKالدمشمً العرٌك                                    - 5

تعٌٌن السٌد / مدحت احمد عبد  - 2التصفٌة وضع الشركة تحت  - 1تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    3292

مصفً للشركة وتحدٌد اتعابه بمبلػ ثالثة االلؾ جنٌه مصري الؼٌر وتحدٌد  28716112111936المادر وٌحمل بطالة رلم لومً 

 مهامه كالتالً:

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1711 المطٌرى ) شركة تضامن (  وسمتها التجارٌة سفنكس المتحدة. توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،كرم ابوالفتوح ودمحم -  1

 جنٌه   3111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 1711سبك لٌدها برلم ، كرم ابو الفتوح صادق جٌالنً وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -  2

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ   ، 789ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، BREAK TIMEبرٌن تاٌم  -  3

 جنٌه   9111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ   ، 2633الزورد لالستثمار العماري والمماوالت ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   8511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191122وفً تارٌخ   ، 2633لالستثمار العماري والمماوالت ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، الزورد -  5

 جنٌه   8511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  2926هد بن خلؾ بن جماح الؽامدي وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ف -  1

وبذلن ٌتم  -الماهرة  -مدٌنة نصر  -( الحً السادس  11شمة رلم )  -ش عزت سالمة  - 35العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة 

 اكتوبر  محو المٌد من سجل التجاري استثمار السادس من

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  1776ذا بروكرز نتورن للتسوٌك العماري ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  -شارع نوال 9 - 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  1415البان وؼذائٌات االنعام ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

  -الحً السابع  - 3المجاورة  -( نموذج ) هـ (  15( بالعمار رلم )  3الـتأشٌر:   ، محل ) 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  2114صٌدلٌات الصٌرفً فارما ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 -الخلفاوي  -الساحل  -جسر البحر ب شارع  147وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21191118وفً تارٌخ  2191اي بان لصناعة و طباعة مواد  التعبئة والتؽلٌؾ ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  -(  443المطعة رلم )  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أمتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  3124لتورٌدات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    الحجار للتجارة وا -  6

  - 38و  37بالعمار الكائن فً المطعة رلم  -ابو رواش  - 26وصؾ الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة بالكٌلو 

تم  21191119وفً تارٌخ  912ك لٌدها برلم    ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سب PETROL & TAAMIRبترو اند تعمٌر   -  7

  -الحً الثامن  -مركز الٌاسمٌن مول  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج رلم 

، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     B.Act For technology and tradeبً اكت للتكنولوجٌا والتجارة              -  8

المرٌة الذكٌة  B2401الدور االرضً مبنً رلم 121تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مكتب  21191119وفً تارٌخ  2591

 -لصحراوي طرٌك مصر اسكندرٌة ا 28كٌلو 

تم  21191111وفً تارٌخ  191، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ENGLISH CAPSULESانجلش كابسولز  -  9

 -شارع عدي  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الفرع الثانً : 

تم  21191111وفً تارٌخ  191، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ENGLISH CAPSULESانجلش كابسولز  -  11

 -من بلون تمسٌم المنطمة السادسه  3لطعة رلم  -ش ابو داوواد الظاهري  77تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الفرع االول :

تم  21191111وفً تارٌخ  1131بحٌرة الخٌر  النتاج وتصدٌر المواد الؽذائٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

  -الدور الخامس  -أ شارع الهرم  317تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم  21191113وفً تارٌخ  2127، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     AD VISIONاد فٌجٌن للدعاٌة واالعالن   -  12

  -لسم اكتوبر  -ور المركزي المح -أ  28عمارة  - 7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مكنتب رلم 

، ذات مسئولٌة  US. TECH ENGINEERING GROUPشركة مجموعه ٌو . اس . تن الهندسٌة                                 -  13

 75منطمة  - 17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعة رلم  21191116وفً تارٌخ  3397محدودة ،  سبك لٌدها برلم    

  -منطمة ابو رواش الصناعٌة  -ن فدا

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  14

م الدور االرضً بالعمار رل 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -شارع ترعة زنٌن  31

وفً تارٌخ  3216مطعم لٌالً دمشمٌة للمأكوالت السورٌة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 -(  GLORY45مركز المجد التجاري )  -بالدور االرضً  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117

  -المحور المركزي -ب  45عة المط -جلوري مول 

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  16

بالعمار  -الدور االرضً  - 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -مٌدان الحواتم  -شارع بطل السالم  - 47م رل

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  17

بالعمار  -رضً بالدور اال - 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -العمرانٌة  -الطالبٌة  -من شارع عثمان محرم  -شارع ممدوح الفرنساوي  - 1رلم 
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، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  18

بالدور االرضً الكائن  - 3عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم تم تعدٌل ال 21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -حً الضواحً  -بمشروع تطوٌر المابوطً  11تمسٌم بلون رلم  13بالعمار رلم 

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  19

بالدور االرضً الكائن فً  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365م    سبك لٌدها برل

  -حً الشرق  -من شارع صالح سالم  -شارع عرابً  33العمار رلم 

ئولٌة محدودة ،  ، ذات مس P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  21

بالدور االرضً بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -ناهٌا  -شارع مرسً مصطفً الشرٌؾ من شارع المناٌة  1

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  21

 2الدور االرضً بالعمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -شارع خالد حسن سلٌمان 

، ذات مسئولٌة محدودة ،   P.O.S               COMMERCIAL AGENCIESبً.او.اس للتوكٌالت التجارٌة                 -  22

 -شارع ناهٌا  1بالعمار رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191117وفً تارٌخ  3365سبك لٌدها برلم    

  -الكفر  -برن الخٌام 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  2114صٌدلٌات الصٌرفً فارما ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

  -التجمع الخامس  -المنطمة الرابعة  -الحً الثانً  - S9/ 4لطعة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مول الجمل 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  3148سبورتن للمماوالت و التورٌدات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

  -المعادي الجدٌدة  - 4151عمارة رلم  - 4مجاورة  -، مدٌنة المعراج العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   

وفً تارٌخ  2691، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     Aluminum Styleستاٌل لاللومنٌوم  -  25

  - المنطمة الصناعٌة -مخازن الشباب  - 94تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ق  21191121

وفً تارٌخ  2787، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     DRAMATICدراماتٌن لالنتاج والتوزٌع السنمائً  -  26

الشٌخ  -الحً السابع  -المجاورة االولً  - 1ؼرفه  - 2شمة رلم  164تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره  21191121

   -زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  2418اعات الؽذائٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    زاد الملون للصن -  27

محافظة  -بمشروع مجمع الصناعات الصؽٌرة بالمنطمة الصناعٌة المطورٌن بمدٌنة السادات  176وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحدة رلم 

 اكتوبر  وبذلن تم محو المٌد من استثمار السادس من  -المنوفٌة 

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  1377حماده عترٌس علً حسن وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 -الفٌوم  -بجوارالمدارس                 -, وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌة الشٌخ فضل           

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  1377ك لٌدها برلم    حماده عترٌس علً حسن وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سب -  29

 -كوم اوشٌم  2( المرحله الثانٌة لطاع  112, وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعة االرض ضمن ) 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  2517الصٌاد للصباؼة والتجهٌز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

وبذلن تم محو المٌد من استثمار  -الملٌوبٌة  -لسم ثانً شبرا الخٌمة  -عزبة عزٌز  -شارع مكة  6ـتأشٌر:   ، عمار رلم وصؾ ال

 السادس من اكتوبر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  3616مدبؽة زنون ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  -بدر  -مشروع مدٌنة الجلود الروبٌكً  C6/  23الـتأشٌر:   ، عنبر 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌلٌؾ للصناعة والتجارة                                           -  32

BELIEVE MANUFACTURING                                     AND TRADING CO    

 - F1م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ت 21191128وفً تارٌخ  3463ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

  -الماهرة الجدٌده  -(  2( بالدور االرضً بالمركز التجاري الرحاب )  44B - 44المحالت رلم ) 

 بٌلٌؾ للصناعة والتجارة                                           -  33

BELIEVE MANUFACTURING                                     AND TRADING CO    

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الوحده رلم  21191128وفً تارٌخ  3463ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

B057  ًامام مدٌنة االنتاج االعالمً  -طرٌك الواحات  -مركز مول مصر  -الطابك االرض-   

وفً تارٌخ  1758لوماكس لصناعة االدوات الكهربائٌة والتجارة العامة والتورٌدات ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 -مركز المناطر الخٌرٌة  -طرٌك المناطر الخٌرٌة  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، فرع اداري :  21191129

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  1916عماري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الدالً لالستثمار والتطوٌر ال -  35

  -الدور الثالث   -(  6شمة )  -المنطمة السادسة  19تمسٌم بلون  -ش مكرم عبٌد  92, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129ارٌخ وفً ت 2216فرست روٌال هوتٌلز ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

وصؾ الـتأشٌر:   ، البدروم والدور االرضً والدور التاسع العلوي والدور العاشر العلوي والدور الحادي عشر علوي والثانً عشر 

  -الفٌوم  بندر -برج روٌال  -خلؾ نادي المحافظة  -العلوي والسطح بسلم واحد ببرج روٌال والكائن بشارع دمحم صبري البكباشً 

وفً تارٌخ  1313، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     BADGEWELLLLCاالوسمة الرلمٌة بادجوٌل   -  37

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼرفة بالدور االرضً اخر شمال المدخل الرئٌسً وامام السلم الداخلً بالمحل  21191129

 -المهندسٌن  -العجوزة  -ش وادي النٌل  2رلم  الكائن بالدور االرضً بالعمار

وفً تارٌخ  2379، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     Crazy Foodمطاعم كرٌزي فود  -  38

سنتر  - A 51ومحل رلم  A 34ومحل رلم  A 32ومحل رلم  A 36تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  21191129

  - 5مجاورة  -الحً الرابع  -اح التجاري رب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  2624، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     nojekaنوجٌكا  -  39

  -داخل المدٌنة الترفٌهٌة درٌم بارن  -الـتأشٌر:   ، منطمة البالزا 

وفً تارٌخ  3659لة ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم    ازكا الصفا للصناعات الؽذائٌة المتكام -  41

برج   -المنطمة الصتاعٌة امتداد الرابعه  11 - 13 - 26 - 28لطعه  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون  21191131

  -العرب  

تم  21191131وفً تارٌخ  2621حدودة ،  سبك لٌدها برلم    المصرٌة االمرٌكٌة للمنتجات االسمنتٌة ، ذات مسئولٌة م -  41

أبورواش  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -المنطمة الصناعٌة المدٌمة  - 81/  54تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعة 

- 

تم  21191131وفً تارٌخ  2621المصرٌة االمرٌكٌة للمنتجات االسمنتٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 -الصؾ  -عرب ابو ساعد  - 9حرؾ التمسٌم ذ 21تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حوض خارج الزمام تجاه حوض 

 International Business Associates Group Forانترناشٌونال بٌزنٌس اسوسٌتس جروب لخدمات تحوٌل االموال  -  43

Money Transfer Services (I.B.A.G    شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم ، )تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  1169

( بالسور الخارجً للمشروع المملون للشركة  31العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان فرع شرم الشٌخ الً المحل رلم ) 

  -مدٌنة شرم الشٌخ  -خلٌج نعمه  -ة الربوه المتحدة للمشروعات السٌاحٌة س.م.م والمسمً شارم صن شاٌن رٌزورت منطم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  1988، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Najah Nowالنجاح ناو  -  44

  - 3شمة  -شارع مصدق  111وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

كرم ابوالفتوح ودمحم المطٌرى ) شركة تضامن (  وسمتها التجارٌة سفنكس المتحدة. ، توصٌة بسٌطة  األراضً المستصلحة  -  1

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس 

ومراعاه لرار رئٌس جمهورٌة مصر  2117لسنه  351لمناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191111وفً تارٌخ  1711،  سبك لٌدها برلم    2118لسنه  356العربٌة رلم 

 بسٌطة

ضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون األراضً كرم ابو الفتوح صادق جٌالنً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  األرا -  2

مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر 

،  سبك لٌدها  2118لسنه  356ومراعاه لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنه  351بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  1711برلم   

الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع -التوكٌالت التجارٌه -التورٌدات العمومٌه  -جنان دٌونز للتطوٌر ، ذات مسئولٌة محدودة   -  3

مطٌع وتركٌب وتنفٌذتصمٌمات لطاعات االلمونٌوم ،  سبك لٌدها برلم   المنتجات الخشبٌه والمعدنٌه وتصنٌع لطاعات االلمونٌوم وت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191111وفً تارٌخ  1269

االستثمار العماري تخطٌط والامه المدن العمرانٌه -جنان دٌونز للتطوٌر ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح ؼرض الشركة   -  4

استصالح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌه التً -تخطٌط والامه المناطك العمرانٌه وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات- الجدٌده

واستزراع االراضً الستصلحه وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصه الؼراض -تجعلها لابله لالستزراع 

الحدٌثه فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌه علً المناطك الصادر بها االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري 

تم تعدٌل النشاط 21191111وفً تارٌخ  1269ومراعاه لرار رئٌس ،  سبك لٌدها برلم   2117لسنه 351لرار رئٌس الوزراء رلم

 , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

اداره المشروعات مع مراعاه المرار - 2118لسنه 356ٌه رلم\ودة  الجمهوربجنان دٌونز للتطوٌر ، ذات مسئولٌة محد -  5

-المماوالت العامه -بشان شركات االداره الفندلٌه ووافما لما ورد بموافمه واجراءات التراخٌص بها   2112لسنه  311الوزاري رلم

ه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه تمدٌم االستشارات )فٌما عدا المانونٌه والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسب

الوساطه -من لانون سوق المال والئحته التنفٌذٌه( 27النشطه الشركات العامله فً مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فً الماده 

ط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة تم تعدٌل النشا21191111وفً تارٌخ  1269البٌع بالعمولة ،  سبك لٌدها برلم    -التجارٌة 

 محدودة

كرم ابوالفتوح ودمحم المطٌرى ) شركة تضامن (  وسمتها التجارٌة سفنكس المتحدة. ، توصٌة بسٌطة  اصبح ؼرض الشركة :   -  6

دا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما ع

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  2118

ستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تعلها لابله لالستزراع واستزراع ،  سبك لٌدها برلم   نشاطها وٌضاؾ لها ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  1711

لمدن والمجتمعات كرم ابو الفتوح صادق جٌالنً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح ؼرض الشركة :  االستثمار العمارى با -  7

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس 

مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح  2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351مجلس الوزراء رلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وٌضاؾ لها استصالح وتجهٌز األراضً و الم

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  1711بالمرافك األساسٌة التً تعلها لابله لالستزراع واستزراع ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 2191تصنٌع للؽٌر ،  سبك لٌدها برلم    -بان لصناعة و طباعة مواد  التعبئة والتؽلٌؾ ، شركة مساهمة  اضافة ؼرض اي  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21191118وفً تارٌخ 

اضافة ؼرض : التدرٌب علً شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة   -  9

الامة  -التسوٌك السٌاحً للفنادق  -الدعاٌة واالعالن  -اللؽات  -الدراسات االدارٌة  -االستشارات التدرٌبٌة  -االدارة  -الحاسب االلً 

رجٌة ،  سبك لٌدها تصمٌم الدٌكورات الداخلٌة و الخا -التصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة  -وتشؽٌل ادارة المطاعم الثابتة والكفٌهات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة21191115وفً تارٌخ  3249برلم   

الزورد لالستثمار العماري والمماوالت ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح ؼرض الشركة : التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -  11

ادارة مطاعم وكافتٌرٌات ،  سبك لٌدها  -استثمار عماري  -مماوالت عامة  -ارة مواد البناء مسموح به لانونا   وعلى االخص تج

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191122وفً تارٌخ  2633برلم   

أو التى لد تعاونها على تحمٌك  الدانة جروب لالنشاء والتعمٌر ، شركة مساهمة  وؼٌرها التى تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها -  11

ؼرضها فى مصر أو الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21191123وفً تارٌخ  2935التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شراء وبٌع الوحدات السكنٌة والتجارٌة  -الدانة جروب لالنشاء والتعمٌر ، شركة مساهمة  اصبح ؼرض الشركة :  -  12

شراء وبٌع وتأجٌر وإمتالن األراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك وإعدادها للبناء أو بٌعها  -واالدارٌة . 

 الوحدات السكنٌة والتجارٌة و اإلدارٌة بحالتها أو إلامة المنشأت علٌها وإلامة المبانى و

-المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . -والترفٌهٌة لتملٌكها أو تأجٌرها أو إدارتها أو إستؽاللها لحسابها أو لحساب الؽٌر  . 

وفً تارٌخ  2935  ،  سبك لٌدها برلم  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21191123

فى شأن سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982الدانة جروب لالنشاء والتعمٌر ، شركة مساهمة  لسنة  -  13

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة , وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

االستثمار والتسوٌك العمارى . مع  -ا ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبم

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة .وٌجوز للشركة ان 

تم تعدٌل النشاط 21191123وفً تارٌخ  2935لٌدها برلم   تكون لها مصلحة أو تشترن بأى وجه من الوجوه مع الشركات ،  سبك 

 , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

، ذات مسئولٌة محدودة  اضافة ؼرض : عمد الدورات التدرٌبٌة عبر الموالع  unicafٌونً كاؾ للدراسات العلمٌة  -  14

 شاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل الن21191129وفً تارٌخ  838الاللكترونٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة  او تشترن  SKY WALK FOR REAL ESTATE DEVELOPMENTسكاي وون للتطوٌر العماري   -  15

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  سبك فى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131وفً تارٌخ  336لٌدها برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح  SKY WALK FOR REAL ESTATE DEVELOPMENTسكاي وون للتطوٌر العماري   -  16

المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة  -النشاط : االستثمار العماري والتسوٌك العماري 

التورٌدات  -ا هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌم-مماوالت التشطٌبات والدهانات والدٌكورات -والصٌانة المتنملة لها 

الامة وادارة المحالت والكافٌهات والمطاعم السٌاحٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -العمومٌة 

برلم   الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة هذه االنشطه , ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191131وفً تارٌخ  336



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


