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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  1111110111أرفلون لتمنٌة المعلومات لصاحبها ) عبد الفتاح علً حسٌن الشهاري (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

شارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها عن وادارة مراكز االست 4371برلم  21191311

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

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى مع مراعاة ا

 1مج  - 4الحً  -المحور المركزي  -ش  11وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

- 

، لٌد فى  1111110111أرفلون لتمنٌة المعلومات لصاحبها ) عبد الفتاح علً حسٌن الشهاري (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر  -1عن  4371برلم  21191311

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -2عهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة الت

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم 3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

 -5توى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المح -4المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 - 1مج  - 4الحً  -المحور المركزي  -ش  11ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة : عمار 

، لٌد فى  1111110111أرفلون لتمنٌة المعلومات لصاحبها ) عبد الفتاح علً حسٌن الشهاري (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

_ انتاج 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  4371برلم  21191311

تنفٌذ وادارة  -9_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

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

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

 - 1مج  - 4ً الح -المحور المركزي  -ش  11انشاء ، بجهة : عمار  -13المعلومات 

، لٌد فى  1111110111لصاحبها مصطفً دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   shot cosmaticsشوت كوزمتكس  -  4

الامة وتشغٌل  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة العطور ومشتماتها بجمٌع انواعها واشكالها    4249برلم  21191314

رات التجمٌل بجمٌع انواعها واشكالها   مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة مصنع لتصنٌع وتعبئة مستحض

كوم  -بالمنطمة الصناعٌة  56وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لممارسة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -ابو راضً 

، لٌد  1111110111) اٌمان دمحم عبد العظٌم شعت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المستمبل لبلستصبلح االراضى و التجارة   -  5

 عن السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4261برلم  21191315فى 

 -المهندسٌن  -السودان  -ش  298لمباشرة نشاطها . ، بجهة :                 

، لٌد  1111110111و التجارة  ) اٌمان دمحم عبد العظٌم شعت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   المستمبل لبلستصبلح االراضى -  6

عن . استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  4261برلم  21191315فى 

صة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخص

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

 إلامة المزارع السمكٌة . "   2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 -المهندسٌن  -السودان  -ش  298وانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو ، بجهة : تربٌة جمٌع أنواع الحٌ "

، لٌد  1111110111المستمبل لبلستصبلح االراضى و التجارة  ) اٌمان دمحم عبد العظٌم شعت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 عن التسمٌن أو اللحوم. 4261برلم  21191315فى 

 جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة  "
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 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الغذائٌة "

 تجاره الجمله والتجزئه "

 1982لسنة  121باحكام المانون رلم  :  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  72انشطة خارج لانون  "

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

 -المهندسٌن  -السودان  -ش  298مزاولة غرضها اال بعد ، بجهة : 

، لٌد  1111110111دمحم عبد العظٌم شعت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المستمبل لبلستصبلح االراضى و التجارة  ) اٌمان  -  8

عن الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام  4261برلم  21191315فى 

اردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الو

التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? على ان ال 

حكام الموانٌن واللوائح تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون                  مع مراعاة أ

 -المهندسٌن  -السودان  -ش  298والمرارات ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111النسر لبلستثمار العماري لصاحبتها منى عوض دمحم احمد الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

المناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و 4613برلم  21191325

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

السٌاحه العبلجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز  "     2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 الطبٌه والعبلجٌه وغٌرها مما ٌصدر بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحه بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحه                     

 -مدكور فٌصل  -ش العشرٌن  19مع مراعاة أحكام ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  النسر لبلستثمار العماري لصاحبتها منى عوض دمحم احمد الحسن  ، تاجر فرد ،  -  11

 عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4613برلم  21191325

 -مدكور فٌصل  -ش العشرٌن  19لمباشرة نشاطها . ، بجهة :                 

، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    SMART WATER TECHNOLOGYسمارت ووتر تكنولوجى  -  11

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع محطات ووحدات معالجة وتنمٌه مٌاه الشرب والصرف  عن " 4621برلم  21191325

 زمة الصحى                   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البل

 -المنطمة الصناعٌة االولى  -296/    295لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : لطعة رلم                 

، لٌد  11111110111مٌامى لبلستثمار العمارى لصاحبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  االستثمار العمارى oعن  4629برلم  21191326فى 

 الوادى المدٌم فٌما عدا

 وما ورد بمرار رئٌس 2117لسنة  351منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

o ٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمج 

o . أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

o :الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف ، وتشمل 

 -أ شارع السودن  3عمارة  -عمارات العرائس  314الخدمات ، بجهة :  -

، لٌد فى  51110111عماري لصاحبها ) علً حسن مصطفً علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علً حسن لبلستثمار ال -  13

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  4267برلم  21191315
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وما ورد بمرار رئٌس  2117لسنة  351ئٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار ر

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

 -امبابة  -ش الوحده  13التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

للمنظفات لصاحبها ) عبد الحمٌد منٌر حلمً دمحم الوكٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   االٌطالٌة لتصنٌع المواد الخام -  14

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن  4278برلم  21191315، لٌد فى  111110111

ش ٌحً راضً من  26لبلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -امبابه  -ش الصحابه 

مالتً ترٌد كوربرٌشن لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) ابتهال دمحم مصطفً السٌد عوض (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

مٌل مع مراعاة احكام الموانٌن عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تج 4282برلم  21191315، لٌد فى  111110111

 -ش التحرٌر  116واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

،  111111.000الدولٌة انترناشٌونال للمعدات الثمٌلة لصاحبها ) احمد دمحم ابراهٌم احمد خلٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

اعمال  -: تجارة الجمله والتجزئه للمعدات الثمٌله ولطع غٌارها  72عن انشطة خاضعة لمانون  4285برلم  21191315لٌد فى 

: تؤجٌر المعدات الثمٌلة ) عدا التؤجٌر التموٌلً (  72انشطة خارج لانون  -التصمٌمات الهندسٌه للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع 

ام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط علً الشركة االلتز

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2117لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الدور الثانً  -الدلتا  مجمع - 72بالضمانات ، بجهة : ق 

،  1111110111الدولٌة انترناشٌونال للمعدات الثمٌلة لصاحبها ) احمد دمحم ابراهٌم احمد خلٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

عن والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4285برلم  21191315لٌد فى 

 -الدور الثانً  -مجمع الدلتا  - 72كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ق الشركة الحصول على 

، لٌد  1111110111جعفر لمنتجات الببلستٌن لصاحبها ) فهمً رجائً فهمً  مصطفى جعفر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

بلستٌكٌة بانواعها      مع مراعاة احكام الموانٌن عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الب 4524برلم  21191319فى 

مجمع  82واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المطعة رلم 

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -الشرق االوسط 

 21191313، لٌد فى  111110111 غٌاض (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لبللكترونٌا لصاحبها ) دمحم جمال دمحم 9بٌزنس  -  19

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات  -1عن  4411برلم 

لتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات اعمال التوصٌف وا -2ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 3ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

لبٌانات ادخال ا -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش عبد اللطٌف ندا  7على الحاسبات ، بجهة : 

 21191313، لٌد فى  111110111لبللكترونٌا لصاحبها ) دمحم جمال دمحم غٌاض (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   9بٌزنس  -  21

بات بمختلف انواعها مع مراعاة احكام الموانٌن _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاس6عن وبالوسائل االلكترونٌة  4411برلم 

 -ش عبد اللطٌف ندا  7واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الوراق  -وراق الحضر 

، لٌد فى  111110111(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الرحمة لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) كرٌمة عبد المعطً دمحم خلٌل  -  21

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4411برلم  21191313

 -امبابة  -حده الو -ش  جامع ابو سعدة  26وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 21191313، لٌد فى  111110111الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  72عن انشطة لانون  4422برلم 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: المماوالت العامة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة  مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً

 -المحور المركزي  -سنتر المٌرٌبلند  33، بجهة : مكتب رلم 

 21191313، لٌد فى  111110111الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2117لسنة  72عن بمانون االستثمار رلم  4422برلم 

الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -المحور المركزي  -سنتر المٌرٌبلند  33لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

،  1111110111لصاحبها ) غسان دمحم دلبانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MIRAL SERVICESمٌرال لخدمات الشحن  -  24

عن االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحبلت مع مراعاة  4298برلم  21191316لٌد فى 

ش  15احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -العٌاط  -شكري المواتلً 

،  1111110111لصاحبها ) غسان دمحم دلبانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MIRAL SERVICESمٌرال لخدمات الشحن  -  25

عن النمل المبرد للبضائع وٌشمل ذلن تملن واستئجار النمل المبرد او المجمد للبضائع وٌدخل  4298برلم  21191316لٌد فى 

النمل البري للبضائع بما فً ذلن النمل العابر  -ضمن جمٌع االنشه المشار الٌها خدمات الشحن والتفرٌغ البلزمة لمباشرة اي منها 

ٌدٌه والٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر للحدود والنمل عن طرٌك السكن الحد

المصري او خارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري 

 -العٌاط  -ش شكري المواتلً  15مع اخذ فً ، بجهة : 

لصاحبها ) احمد السٌد الصاوي السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Dash Wood Workingداش لبلعمال الخشبٌة  -  26

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب مع مراعاة احكام  4311برلم  21191317، لٌد فى  1111110111

وحده  4لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -مجمع االمل الصناعً دور اول  21

، لٌد  11111110111مٌامى لبلستثمار العمارى لصاحبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 عن المتعلمةباالستكشاف البترولً. 4629برلم  21191326فى 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها.-

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة.-

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة البلزمة ألغراض البترول. -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة. -

 معالجة األسطح من الترسٌبات. -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب اإلنتاج. -

o .استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع 

o .استزراع األراضً المستصلحة 

 -ن أ شارع السود 3عمارة  -عمارات العرائس  314وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ، بجهة : 

، لٌد  11111110111مٌامى لبلستثمار العمارى لصاحبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 عن ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري 4629برلم  21191326فى 

 الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2118لسنة   356ولراررئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الص

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. -

 ج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتا -

 تربٌة الخٌول. -

 المزارع السمكٌة. -

 -أ شارع السودن  3عمارة  -عمارات العرائس  314مع مراعاة ، بجهة : 

، لٌد  11111110111مٌامى لبلستثمار العمارى لصاحبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4629برلم  21191326فى 

 لمباشرة

 -أ شارع السودن  3عمارة  -عمارات العرائس  314نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد  111110111البنداري لتصنٌع لطع غٌار السٌارات لصاحبها ) دمحم احمد علً بنداري (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

تجاره الجمله والتجزئه لمطع غٌار السٌارات  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطع غٌار السٌارات  4631برلم  21191326فى 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 -شارع التحرٌر  112: 

عن االستثمار  4632برلم  21191326، لٌد فى  111110111العبادى لبلستثمار العمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

لجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ا

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

 13صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 الوحدة العربٌة -شارع جامع ابو سعده 

، لٌد فى  111110111فراج لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) مصطفً فراج عطٌه فراج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

مواد الغذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ال 4633برلم  21191326

 -ش ٌحً محمود  15وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تجزئه تجاره الجمله وال عن . " 4635برلم  21191326، لٌد فى  111110111مولتو بٌلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

لمستحضرات التجمٌل و االكسسوارات                      مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة 

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -رٌش فٌصل ( عوائد شارع الع 41ش عبد اللطٌف عبد الفتاح )  - 24لمباشرة نشاطها . ، بجهة : محل رلم                 

، لٌد فى  1111110111بٌت العز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

تجارة  -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والعطور  72عن انشطة داخل لانون  4684برلم  21191328

رى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا االستثمار العما -الجمله والتجزئه 

 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساس - 2118لسنة 

 -المهندسٌن  -شارع المدس الشرٌف  57وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111بٌت العز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

عن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى  4684برلم  21191328

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

ر وحداتها بالكامل الغراض السكن غٌر االداري بشرط مشروعات االسكان التً تاجٌ - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

: الامة  72انشطة خارج لانون  -االٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عدة ابنٌة 

 -المهندسٌن  -شارع المدس الشرٌف  57وتشغٌل ) كوافٌر / صالون حبللة / نادي ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111ز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بٌت الع -  36

عن صحً ( علً ان تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط وفما لمراري رئٌس مجلس الوزراء رلمً  4684برلم  21191328

ٌر التموٌلً واللٌموزٌن علس المنشاة االلتزام بافراد حسابات تاجٌر السٌارات عدا التاج - 2112لسنة  1144و  2111لسنة  1498

مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون 2117لسنة  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -المهندسٌن  -شارع المدس الشرٌف  57المانون مع مراعاة ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111بٌت العز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة عن احكام الموانٌن واللوا 4684برلم  21191328

 -المهندسٌن  -شارع المدس الشرٌف  57لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 4653برلم  21191327، لٌد فى  151110111فلٌو لصاحبها ) سعد نجٌب صاروفٌم فرحان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

زئه للمفروشات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة عن تجاره الجمله والتج

 -بجوار سٌتً سكٌب مول  -الحً العاشر  -مول اجٌاد  - 77التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 عن . 4662برلم  21191327، لٌد فى  111110111مٌدرول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة                 

 المجاوره االولى -الحً الرابع  -A10الوحده  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مول المدٌنه التجاري                 

عن . تجارة  4573برلم  21191321، لٌد فى  211110111لتجارة المواد الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فونتانا -  41

الجملة والتجزئه للمواد الغذائٌة     مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

 التراخٌص البلزمة 

 ---فٌصل  -ش دمحم عبد هللا من ش العشرٌن  1ة نشاطها . ، بجهة : لمباشر                

، لٌد فى  511110111لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   the leanذا الٌن للبرمجٌات  -  41

تصاالت بما تشملة من انشطة صناعة تكنولوجٌا المعلومات واال -1:  72عن انشطة خاضعة لمانون  4388برلم  21191312

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

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 3التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من  -4وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -الحً الثانً  8مج  2273صوت وصورة وبٌانات ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن (  ، تاجر فر the leanذا الٌن للبرمجٌات  -  42

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5عن  4388برلم  21191312

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7الحاسبات بمختلف انواعها 

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

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  - 12تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -الحً الثانً  8مج  2273هة : عمارة الباحثٌن ومراكز ، بج

، لٌد فى  511110111لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   the leanذا الٌن للبرمجٌات  -  43

ت انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاال -13عن نمل تكنولوجٌا المعلومات  4388برلم  21191312

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً االلتزام بافراد حسابات مالٌة مس

 -الحً الثانً  8مج  2273التمتع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : عمارة 

احمد بدران (  ،  لصاحبها ) احمد علً Pillar Integrated Solutionsبٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز                            -  44

: انشاء وادارة  2117لسنة  72عن انشطة من لانون  4344برلم  21191311، لٌد فى  3111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  

: التورٌدات العمومٌة  2117لسنة  72انشطة خارج لانون  -مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ام المانون رلم تلتزم الشركة باحك

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 -الدور الثانً  -ش السبلم من ش الهرم  6لهذا الغرض مع مراعاة ، بجهة :  الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

 -الهرم 

لصاحبها ) احمد علً احمد بدران (  ،  Pillar Integrated Solutionsبٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز                            -  45

عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4344برلم  21191311، لٌد فى  3111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  

الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 -الهرم  -ور الثانً الد -ش السبلم من ش الهرم  6الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111فرست للتجارة والصناعة لصاحبها ) دمحم رضا احمد زكً المدبولً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث المعدنً بانواعه وتصنٌع وتشكٌل منتجات الصاج والصفٌح  4346برلم  21191311

تجارة الجملة والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -دة وكرٌتال بانواعه واعمال حدا

 -مخازن الشباب المنطمة الصناعٌة  663الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

، لٌد  7511110111د العالً خلٌف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أمواج لبلتصاالت ونظم المعلومات لصاحبها ) سمٌره عب -  47

عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر  4351برلم  21191311فى 

مراكز التدرٌب العداد  انشاء وادارة -االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات  -16الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

واالتصاالت وتطوٌرها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -ش مصدق  - 28بالعمار رلم  -الدور العاشر  - 1114شرة نشاطها ، بجهة : شمة لمبا

 4553برلم  21191321، لٌد فى  111110111طٌبة  لصاحبها ) دمحم عماد دمحم سعٌد غزى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة عن . تجارة الجملة والتجزئه للمؤكوالت سابمة التجهٌز    مع مراعاة احكام ال

 -اكتوبر  6 - 931الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحً االول  المجاورة الخامسة عمارة رلم 

، لٌد فى  1511110111  لٌفون لبلستثمار العمارى  لصاحبها ) دٌنا دمحم عبد الوهاب الشامى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  49

 عن .  4554برلم  21191321

  72انشطه خاصة بمانون  "

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

 .    2118لسنة  356ما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم و 2117لسنة  351سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة "

  72انشطه خارج لانون  - "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

 -المهندسٌن  -ش رشٌد  49تلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطة الوارده ، بجهة : 

، لٌد فى  1511110111لٌفون لبلستثمار العمارى  لصاحبها ) دٌنا دمحم عبد الوهاب الشامى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز  عن بمانون االستثمار 4554برلم  21191321



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  2117لسنه  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

 المانون

  

 مرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال              

 -المهندسٌن  -ش رشٌد  49لمباشرة نشاطها . ، بجهة :               

، لٌد  1111110111لصاحبها ) سمٌر دمحم الحلوانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GOURY SOURIANAجوري سٌرٌانا  -  51

عن تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس للمبلبس الجاهزة ومبلبس المحجبات مع مراعاة احكام الموانٌن  4552برلم  21191321فى 

 73,  72واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -مٌدان الحصري  -مول زمزم  -بالدور الثالث 

أعمال التوصٌف  - عن . " 4662برلم  21191327، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مٌدرول -  52

 والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

 ا والتدرٌب علٌها . أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌله -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 المجاوره االولى -الحً الرابع  -A10الوحده  -، بجهة : مول المدٌنه التجاري  -

عن أعمال التوصٌف والتصمٌم  4662برلم  21191327، لٌد فى  111110111مٌدرول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لشبكات نمل وتداول البٌانات 

ومات المكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة وخدمات االنترنت بعد إلامة وتشغٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة والمعل -

 الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها . 

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها ، بجهة : مول المدٌنه  -

 المجاوره االولى -الحً الرابع  -A10الوحده  -التجاري 

برلم  21191328ٌد فى ، ل 1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Egypt Tilesاٌجٌبت تاٌلز لصناعة مواد البناء   -  54

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4671

 -الحً السابع  -الدور الثالث  -ش السبلم  - 131على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : عمارة 

برلم  21191312، لٌد فى  1111110111لفرنسٌة لصاحبها ) وائل تمام غربال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حلوٌات ا -  55

عن تجارة الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  4379

 -الحً الثالث  421عمار رلم  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مجاورة 

، لٌد فى  511110111لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   the leanذا الٌن للبرمجٌات  -  56

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2117لسنة  72عن الواردة بمانون االستثمار رلم  4388برلم  21191312

: التسوٌك االلكترونً  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  72انشطة خارج لانون  -نات والحوافز الواردة بذات المانون بالضما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الحً الثانً  8مج  2273والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

- 

 تجاره الجمله والتجزئه عن . " 4651برلم  21191327، لٌد فى  5111110111رأس ماله ،   المطحنً  ، تاجر فرد ، -  57

   

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة                 

 العمرانٌة -الهرم  -المساحه -لسٌدش احمد لطفى ا 4لمباشرة نشاطها . ، بجهة :                 

، لٌد فى  111110111الدولٌه لتجارة السٌارات لصاحبها ) هانً لوٌس عازر نسٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

ي عن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الواد 4228برلم  21191313

و  2117لسنة  351المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  2118لسنة  356مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 -فٌصل  -ش اللبٌنً  53التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الشركة الحصول على كافة

، لٌد  111110111الشهاب لبلستثمار العماري لصاحبها ) حامد محمود دمحم طنطاوي عبد البله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

دٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الج 4229برلم  21191313فى 

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

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

 -ش الماضً  5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد  1111110111بٌوت لبلستثمار العماري لصاحبها ) اسامه سلٌمان عبد الداٌم عبد الحمٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج عن . االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجد 4247برلم  21191314فى 

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

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

 -الدور الثانً  - 315شمة  -عمارة الفلكً  -ال سٌتً مول  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحً الثامن 

عن . صناعة تكنولوجٌا  4586برلم  21191324، لٌد فى  111110111لٌفٌرج سولوشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ن أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر المعلومات و االتصاالت بما تشمله م

 البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 - -سة المرٌه السٌاحٌة الساد - 237لطعه  -الدور االرضى  - 2إدخال ، بجهة : : شمة  -

عن البٌانات علً الحاسبات  4586برلم  21191324، لٌد فى  111110111لٌفٌرج سولوشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 237لطعه  -الدور االرضى  - 2ز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة : : شمة إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراك -

 - -المرٌه السٌاحٌة السادسة  -

إنشاء وإدارة مراكز  -عن  4586برلم  21191324، لٌد فى  111110111لٌفٌرج سولوشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 واالتصاالت وتطوٌرها. االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.

  

 ى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 - -المرٌه السٌاحٌة السادسة  - 237لطعه  -الدور االرضى  - 2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : شمة                 

،  511110111الفوزان لبلستثمار والتطوٌر العماري لصاحبها ) فوزان علً عبد هللا الفوزان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  72عن انشطة لانون  4354برلم  21191311لٌد فى 

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

: التطوٌر العماري مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم ورد بمرار 

 -المجاورة الثالثة  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً الثالث 

 - 1شمة رلم  - 519عمارة رلم 

لصاحبها ) دمحم حسن عبد العزٌز عجٌمً (  ، تاجر فرد ،  Nano Technique Car Careتمنٌات النانو للعناٌة بالسٌارات  -  65

عن تجاره الجمله والتجزئه لكل ماٌخص كمالٌات السٌارات والعناٌة  4489برلم  21191317، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  

لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بها مع مراعاة احكام الموانٌن وال

 -كمبوند سٌتً جنوب االحٌاء بالمرب من كمبوند بٌتً  - 8وحدة رلم  - 4بجهة : عمارة رلم 

دٌن لرشً عبد العال (  ، تاجر فرد الند فارما لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة والخضروات المجمدة لصاحبها ) جٌهان علً ال -  66

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  4328برلم  21191317، لٌد فى  2111110111، رأس ماله ،  

مة والخضروات المجمدة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلز

 -م  311مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة امتداد السادسه  - 425لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

،  1111110111سلمً لبلستثمار العماري والتصنٌع لصاحبها ) سلمً مسعود سلٌمان سلٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  72عن انشطة داخل لانون  4448برلم  21191314لٌد فى 

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

استصبلح وتجهٌز  -تصنٌع الطوب الامة وتشغٌل مصنع ل - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

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

 -الحً السادس  3مجاورة  94عمارة  6االراضى مخصصة الغراض االستصبلح ، بجهة : شمة 

،  1111110111لتصنٌع لصاحبها ) سلمً مسعود سلٌمان سلٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلمً لبلستثمار العماري وا -  68

عن واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما  4448برلم  21191314لٌد فى 

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

انشطة خارج لانون  -جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

لة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار التورٌدات عمومٌة تلتزم الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستم -: المماوالت العامة  72

 -الحً السادس  3مجاورة  94عمارة  6وفً حالة عدم ، بجهة : شمة 

،  1111110111سلمً لبلستثمار العماري والتصنٌع لصاحبها ) سلمً مسعود سلٌمان سلٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار عن التزام الشركة بهذا  4448برلم  21191314لٌد فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام  2117لسنة  72رلم 

عمارة  6خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 -الحً السادس  3مجاورة  94

برلم  21191318، لٌد فى  111110111سلطان الشام لصاحبها ) دمحم جمال ٌوسف شهاب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  عن تجارة التجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 4517

 -الحً االول  - 5المجاورة  - 931البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

برلم  21191318، لٌد فى  511110111العجم لبللومٌتال  لصاحبها ) صبلح حسن عجم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

ال  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على عن . تجارة الجملة والتجزئه لبللومٌت 4511

 -سنتر التعمٌر المجاورة الثالثة  B18كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

عن . " 4587برلم  21191324ى ، لٌد ف 1111110111العطا والفوز للمنتجات الببلستٌكٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة                        مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  

 السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -بنى سوٌف  -ورش الشباب  -ه بمطاع الصناعات الخفٌف 112لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة     

، لٌد فى  111110111طبٌه للمشروبات والمعلبات لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم ٌاسٌن المرجً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

شركة عن تجاره الجمله والتجزئه للعصائر مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال 4588برلم  21191324

 -اكتوبر اول  6 - 1مج  - 1ح  - 49الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

، لٌد  511110111المتحدة لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها ) عمرو نبٌل علً صالح جمجوم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

التجزئه للمستلزمات واالثاث الطبً واالثاث المكتبً مع مراعاة احكام الموانٌن عن تجارة الجملة و 4591برلم  21191324فى 

ش دمحم محمود  11واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اول فٌصل  -عزبة الورد 

، لٌد فى  11110111ً طلبه سلطان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) دمحم دمحم زك Magicanoماجٌكانو  -  75

عن تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس الجاهزة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4611برلم  21191324

 -فٌصل  -التعاون  - ش ابو المحاسن 12الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 21191324، لٌد فى  11110111لصاحبها ) أمٌرة كمال دمحم دمحم عبد الجواد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   M.Kام كً  -  76

عن تجارة الجمله والتجزئه للمبلبس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  4612برلم 

 -فٌصل  -عطفة الشحات متفرع من حسن الصبان  33التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : كافة 

، لٌد فى  111110111عمارن لبلستثمار العماري لصاحبها ) مروان دمحم رجب متولً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  4614برلم  21191325

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

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

 -لشباب سنتر ا - 2الدور  - 241التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -1:  72شركة  ،  انشطة لانون    GROWTH HACK SERVICESجروث هان سٌرفٌس                                         -  1

مٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتص

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

االلكترونٌة وتشغٌلها  _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات3بمختلف انواعها 

اعمال   ،رأس مالها    - 5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4والتدرٌب علٌها 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما  -1:  72، عن انشطة لانون  4373برلم  21191312،لٌدت فى  1111110111

مٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى تشملة من انشطة صناعٌة وتص

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -2

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس  18اعمال ، بجهة : فٌبل  - 5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

صٌف والتصمٌم شركة  ،  التو   GROWTH HACK SERVICESجروث هان سٌرفٌس                                         -  2

المشروعات التى  -8االتصاالت وخدمات االنترنت  -7تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -6لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز  - 9تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى  -11الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات التدرٌب العداد

: تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة   ،رأس مالها    72انشطة خارج لانون  -مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

تنفٌذ وادارة شبكات  -6والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  ، عن التوصٌف 4373برلم  21191312،لٌدت فى  1111110111

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن  -8االتصاالت وخدمات االنترنت  -7نمل وتداول البٌانات 

باحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد ال - 9براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

انشطة  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -11المعلومات

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس  18: تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ، بجهة : فٌبل  72خارج لانون 

شركة  ،  علً الشركة االلتزام    GROWTH HACK SERVICES                                        جروث هان سٌرفٌس -  3

بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع 

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2117لسنة  72م بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رل

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -والحوافز الواردة بذات المانون 

 1111110111الخارج كما   ،رأس مالها    تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى

، عن علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً  4373برلم  21191312،لٌدت فى 

علً ان  2117لسنة  72 حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس  18الخارج كما ، بجهة : فٌبل فى 

شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى    GROWTH HACK SERVICESجروث هان سٌرفٌس                                         -  4

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

،لٌدت فى  1111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن والئحتة ، عن ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانو 4373برلم  21191312

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس  18نشاطها ، بجهة : فٌبل 

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ا -شركة  ،  التسوٌك العماري    B.Cبً . سً للتسوٌك العماري  -  5

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن التسوٌك العماري  4231برلم  21191313،لٌدت فى  111110111

ت وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -العمرانٌة  -ش عثمان محرم  - 29عمار  -بالدور السابع 

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة  2117لسنة  72الوصلة الذهبٌة لبلستثمار   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  6

بلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة التى تجعلها لا

الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك 

الامة المزارع  - 2118لسنة  356لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعاة  2117لسنة  351الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  21191314،لٌدت فى  1111111110111تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج   ،رأس مالها    -السمكٌة 

ا لابلة لبلستزراع  , : استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعله 2117لسنة  72، عن انشطة داخل لانون  4251

واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان 

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

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء  -الامة المزارع السمكٌة  - 2118لسنة  356عاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومرا 2117لسنة 

 -بجوار بنن فٌصل  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  2كان ذلن النتاج ، بجهة : المحور المركزي 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء  -مٌن او اللحوم الوصلة الذهبٌة لبلستثمار   شركة  ،  السبلالت او االلبان او التس -  7

الامة  -الامة وتشغٌل مصنٌع لتصنٌع المواد الغذائٌة  -كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

الامة وتشغٌل المستشفٌات  -عدا الدولٌه (  انشاء او اداره او تشغٌل المدارس ) فٌما -وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد 

% سنوٌا بالمجان من عدد  11المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم 

سمٌن او ، عن السبلالت او االلبان او الت 4251برلم  21191314،لٌدت فى  1111111110111االسرة التً ٌتم   ،رأس مالها   

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

انشاء او اداره او تشغٌل المدارس  -الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد  -الامة وتشغٌل مصنٌع لتصنٌع المواد الغذائٌة 

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌة  -ا عدا الدولٌه ( ) فٌم

بجوار  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  2% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم ، بجهة : المحور المركزي  11بشرط ان تمدم 

 -بنن فٌصل 

ذهبٌة لبلستثمار   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوصلة ال -  8

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

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او  4251برلم  21191314،لٌدت فى  1111111110111

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

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

 -بجوار بنن فٌصل  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  2المحور المركزي 

% 11الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً االشعة والتحالٌل بشرط ان تمدم  -ثمار   شركة  ،  شغلها الوصلة الذهبٌة لبلست -  9

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  -سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها 

رج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خا

:  2117لسنة  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

الامة  -، عن شغلها  4251برلم  21191314،لٌدت فى  1111111110111المماوالت العامة والمتخصصة   ،رأس مالها   

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او 11وتشغٌل مركز طبً متخصص فً االشعة والتحالٌل بشرط ان تمدم 

رج الوادى االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خا -العبلجٌة او التشخٌصٌه لها 

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

: المماوالت العامة والمتخصصة ، بجهة : المحور  2117لسنة  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -بجوار بنن فٌصل  -االسكان عمارات بنن التعمٌر و 2المركزي 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -التورٌدات العمومٌة  -الوصلة الذهبٌة لبلستثمار   شركة  ،  والمتكاملة  -  11

ة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكال 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن  4251برلم  21191314،لٌدت فى  1111111110111ول اعماال   ،رأس مالها   الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا

 1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -والمتكاملة 

كالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الو 1982لسنة  121والمانون رلم 

مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -المنظمة لهذا الغرض 

 -بجوار بنن فٌصل  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  2، بجهة : المحور المركزي 

شركة  ،  . االستٌراد والتصدٌر    Scandinavian             investmentsاسكندنافٌان       لبلستثمار                 -  11

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

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

المماوالت العامة  . االستثمار العماري . لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  . 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها     -تسوٌك عماري      

، عن . االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  4255برلم  21191314،لٌدت فى  511110111

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

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -. المماوالت العامة  . االستثمار العماري . تسوٌك عماري       باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -العجوزه  -المهندسٌن  -ش الرٌاض  22مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : 

   CAPITAL WORLD EGYPT FOR CONSTRUCTION AND SUPPLIESكابٌتال ورلد اٌجٌبت للمماوالت والتورٌدات  -  12

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التورٌدات  -شركة  ،  المماوالت العامة 

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

لسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات ا

 21191315،لٌدت فى  511110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التورٌدات  -عامة ، عن المماوالت ال 4275برلم 

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

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

 -مشروع منتصر االرٌزونا  2والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم 

الدعاٌة  -البحاث الطبٌه بصفه غٌر دورٌه نشر ا-شركة  ،     REALCARE PHARMA EGYPTرٌل كٌر فارما اٌجٌبت  -  13

تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واالعشاب العطرٌة  -واالعبلن 

والمستلزمات والطبٌة ومستلزمات االلبان واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة والبرٌمكس 

 -واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها واالعبلف والكٌماوٌات والخامات الصٌدلٌة ومستحضرات التجمٌل سواء لمنتجات الشركة او للغٌر 

 4262برلم  21191315،لٌدت فى  21111110111تمدٌم االستشارات الدوائٌة لكافة الشركات العاملة بهذا المجال   ،رأس مالها   

تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -البحاث الطبٌه بصفه غٌر دورٌه نشر ا-، عن 

والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واالعشاب العطرٌة والطبٌة ومستلزمات االلبان واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال 

والمستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها واالعبلف والكٌماوٌات والخامات الصٌدلٌة واللماحات والمحالٌل الطبٌة والبرٌمكس 

 98تمدٌم االستشارات الدوائٌة لكافة الشركات العاملة بهذا المجال ، بجهة :  -ومستحضرات التجمٌل سواء لمنتجات الشركة او للغٌر 

 -ش التحرٌر 

شركة  ،  وتمدٌم االستشارات وخدمات االشراف علً االبحات    REALCARE PHARMA EGYPTرٌل كٌر فارما اٌجٌبت  -  14

الطبٌة التً التً تموم المستشفٌات بعملها وتمدٌم االستشارات للمستشفٌات والمراكز الطبٌة وبرامج واستشارات الدراسات الفنٌة 

لدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال الطبٌة والتخطٌط والمستشفٌات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وا

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى 

، عن  4262برلم  21191315،لٌدت فى  21111110111من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها    27المادة 

وتمدٌم االستشارات وخدمات االشراف علً االبحات الطبٌة التً التً تموم المستشفٌات بعملها وتمدٌم االستشارات للمستشفٌات 

ات والمراكز الطبٌة وبرامج واستشارات الدراسات الفنٌة الطبٌة والتخطٌط والمستشفٌات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش  98من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة :  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -التحرٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة  ،  (    REALCARE PHARMA EGYPTل كٌر فارما اٌجٌبت رٌ -  15

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشر -، عن (  4262برلم  21191315،لٌدت فى  21111110111مالها   

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

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

ش التحرٌر  98الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

نشائٌة تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة والفنٌة واالدارٌة وااللتصادٌة واال شركة  ،  . "   Creative Impactكرٌتٌف اٌمباكت  -  16

والهندسٌة )  فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا 

من   27االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  .لانون سوق 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-

 اعداد برامج وكتٌبات ونظم الصٌانة-

 اعداد دراسات الجدوي للمشروعات-

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة والفنٌة  ، عن . " 4321برلم  21191317،لٌدت فى  111110111الامة   ،رأس مالها    "

شائٌة والهندسٌة )  فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة واالدارٌة وااللتصادٌة واالن

زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة 

 أس المال والئحته التنفٌذٌة (  .من لانون سوق ر  27المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-

 اعداد برامج وكتٌبات ونظم الصٌانة-

 اعداد دراسات الجدوي للمشروعات-

 ---من ش الهرم  -ش نشؤت  - 5عمار  44الامة ، بجهة : شمه  "

 شركة  ،  وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة   Creative Impactكرٌتٌف اٌمباكت  -  17

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - "

 ات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ -

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها     - 

 ، عن وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 4321برلم  21191317،لٌدت فى  111110111

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  - "

 د البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواع -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 44ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : شمه   - 

 ---من ش الهرم  -نشؤت  ش - 5عمار 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى    Creative Impactكرٌتٌف اٌمباكت  -  18

عاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مرا

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

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  4321برلم  21191317،لٌدت فى  111110111

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 44احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 ---من ش الهرم  -ش نشؤت  - 5عمار 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    IPSYً إبس -  19

 البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4351برلم  21191311،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 -شارع اٌران  16حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة ال

تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة  -شركة  ،  التصنٌع لدي لبلغذٌة الخاصة والممطهرات ومستحضرات التجمٌل    IPSYإبسً  -  21

ٌجوز للشركة ان  -ومستحضرات التجمٌل تصدٌر االغذٌة الخاصة والمطهرات  -والمطهرات ومستحضرات وتصنٌعها لدي الغٌر 

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

ما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

، عن التصنٌع لدي لبلغذٌة الخاصة  4351برلم  21191311،لٌدت فى  511110111المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

تصدٌر  -تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات وتصنٌعها لدي الغٌر  -والممطهرات ومستحضرات التجمٌل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -حضرات التجمٌل االغذٌة الخاصة والمطهرات ومست

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

 -شارع اٌران  16حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 -شركة  ،  التصنٌع لدي الغٌر البلغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل    EVER A PHARMAاٌفٌر اٌه فارما  -  21

ٌة الخاصة والمطهرات تصدٌر االغذ -تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الغٌر 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ومستحضرات التجمٌل تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 21191312،لٌدت فى  111110111ا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   البلزمة لمزاولة غرضه

تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة  -، عن التصنٌع لدي الغٌر البلغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل  4381برلم 

غذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل تلتزم تصدٌر اال -والمطهرات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الغٌر 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

ضها من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غر

 -شارع اٌران  16الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  المنظمة لهذا الغرض     EVER A PHARMAاٌفٌر اٌه فارما  -  22

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن المنظمة لهذا الغرض   4381برلم  21191312،لٌدت فى  111110111

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

 -شارع اٌران  16
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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

ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -مصرٌه االماراتٌه حثٌلى لبلستثمار العمارى والمماوالت   شركة  ،  . ال -  23

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها االستثمار العمارى بالمدن  2112لسنة  311

مناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وال

الامة وتشغٌل  "     2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 21191312،لٌدت فى  511111110111تعلٌم   ،رأس مالها   وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (فٌما ال ٌجاوز مرحلة ال

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -، عن .  4391برلم 

والمناطك النائٌة والمناطك خارج  ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

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

ة الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (فٌما ال ٌجاوز مرحل "     2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -المجاوره االولى  -الحى السابع -شارع الحكمه 118التعلٌم ، بجهة : عماره 

 المصرٌه االماراتٌه حثٌلى لبلستثمار العمارى والمماوالت   شركة  ،  الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة) -  24

 والجامعات ) دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( .مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها والمعاهد الفنٌه  "

 إالامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات "

 المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصة "

 شطٌباتالمٌام باعمال مماوالت الدٌكوروالت "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 ، عن الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة) 4391برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111ٌجوز   ،رأس مالها     -  

 ت ) دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( .مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها والمعاهد الفنٌه والجامعا "

 إالامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات "

 المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصة "

 المٌام باعمال مماوالت الدٌكوروالتشطٌبات "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 -الشٌخ زاٌد  -المجاوره االولى  -الحى السابع -شارع الحكمه 118ٌجوز ، بجهة : عماره   -  

تشترن باى وجه من المصرٌه االماراتٌه حثٌلى لبلستثمار العمارى والمماوالت   شركة  ،  للشركة أن تكون لها مصلحة او  -  25

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

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   ا

، عن للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع  4391برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111

لها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

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

 -شارع الحكمه 118البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عماره  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الشٌخ زاٌد  -المجاوره االولى  -الحى السابع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -شركة  ،  مماوالت حفر أبارالمٌاه    Anubis for Drilling and Wellsأنوبٌس لحفر االبار  -  26

والمانون رلم  1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -مومٌة التورٌدات الع -هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1982لسنة  121

المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات

،  4425برلم  21191313،لٌدت فى  481110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها    -

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -مٌة التورٌدات العمو -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -عن مماوالت حفر أبارالمٌاه 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ،  -لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات ا

 -هرم  -شارع الملن فٌصل  24بجهة : 

 شركة  ،  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   Anubis for Drilling and Wellsأنوبٌس لحفر االبار  -  27

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

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

، عن الوجوة مع  4425برلم  21191313،لٌدت فى  481110111تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة ال

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

لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ت

 -هرم  -شارع الملن فٌصل  24والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  باعمالها او التى    LMI - Egypt Limited leadership managementإل إم آي مصر المحدودة إدارة المٌادة  -  28

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

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

، عن باعمالها او التى لد  4434برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -عمد ثانً  - 5الحً  - 5المجاورة  - 1121عمارة  - 2البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الامة وتشغٌل    LMI - Egypt Limited leadership managementٌادة إل إم آي مصر المحدودة إدارة الم -  29

تمدٌم االستشارات االدارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا اال

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

 1111110111رأس مالها   تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،

تمدٌم االستشارات االدارٌة  -، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  4434برلم  21191313،لٌدت فى 

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

من لانون سوق راس  27المالٌة 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 وغٌرها التى تزاول  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -عمد ثانً  - 5الحً  - 5المجاورة  - 1121عمارة  - 2ة : شمة اعماال شبٌهة ، بجه

  -المماوالت العامة  -التطوٌر العماري  -شركة  ،   االستثمار العماري    MOVE UPموف أب لبلستثمار والتطوٌر العماري  -  31

باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات 

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

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

،لٌدت فى  2111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم   -المماوالت العامة  -التطوٌر العماري  -، عن االستثمار العماري  4431برلم  21191313

ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للش -والكافترٌات 

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

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

 - 214محل رلم  - 3عمارة رلم  - 2المحور الخدمً  -على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : سٌتً ستار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ى والمنشات وخدمات ابادة الحشرات والموارض . تمدٌم تارجت للخدمات المتكاملة   شركة  ،  . تمدٌم خدمات النظافة للمبان -  31

خدمات الصٌانة للمبانً والمنشؤت تمدٌم خدمات الدعم الفنً والصٌانة لبلنظمة والحسبات . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح 

نذار وانظمة اطفاء الحرٌك مع مراعاة به لانونا التورٌدات العمومٌة . تورٌد وتركٌب كامرات المرالبة الداخلٌة وانظمة واجهزة اال

. الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت  العامة ) بشرط استصدار    2113لسنة  64لرار وزٌر االنتاج الحربً رلم 

، عن . تمدٌم خدمات النظافة للمبانى  4367برلم  21191311،لٌدت فى  1511110111التراخٌص البلزمة لكل   ،رأس مالها   

المنشات وخدمات ابادة الحشرات والموارض . تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانً والمنشؤت تمدٌم خدمات الدعم الفنً والصٌانة لبلنظمة و

والحسبات . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة . تورٌد وتركٌب كامرات المرالبة الداخلٌة 

. الامة وتنظٌم    2113لسنة  64ر وانظمة اطفاء الحرٌك مع مراعاة لرار وزٌر االنتاج الحربً رلم وانظمة واجهزة االنذا

 -ش الغرفة التجارٌة  8المعارض والمإتمرات والحفبلت  العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل ، بجهة : عمار رلم 

 - 1318وحدة رلم 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -،  معرض على حدة ( .  تارجت للخدمات المتكاملة   شركة  -  32

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

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

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

مصلحة او تشترن ٌجوز للشركة أن تكون لها   -، عن معرض على حدة ( .  4367برلم  21191311،لٌدت فى  1511110111

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

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

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مراعا

 - 1318وحدة رلم  -ش الغرفة التجارٌة  8عمار رلم 

مماوالت  -لة والمتخصصة فن العمارة للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  .. المماوالت العامة والمتكام -  33

تصمٌم وتشغٌل وصٌانة  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -مماوالت االعمال الكهرو مٌكانٌكٌة والكهربائٌة  -صٌانة المبانً 

مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة شبكات االتصاالت والهاتف المحمول .  -محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختبلف مصادر ها 

بشان  2112لسنة  311تورٌد وتركٌب وصٌانة المعدات الثمٌلة  . ادارة المشروعات    مع مراعاه المرار الوزاري رلم تجارة و

برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص   ،رأس مالها   

مماوالت االعمال الكهرو مٌكانٌكٌة  -مماوالت صٌانة المبانً  -ملة والمتخصصة ، عن .. المماوالت العامة والمتكا 4226

 -تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختبلف مصادر ها  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -والكهربائٌة 

وتورٌد وتركٌب وصٌانة المعدات الثمٌلة  . ادارة مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة شبكات االتصاالت والهاتف المحمول . تجارة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات  2112لسنة  311المشروعات    مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

 -ابراج سٌتى سنتر  -الدور الثالث  4التراخٌص ، بجهة : :  برج رلم 

تطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  بها   . تمدٌم االستشارات الهندسٌة  ) فٌما عدا االستشارات فن العمارة للمماوالت وال -  34

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

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

التسوٌك العماري . استغبلل المناجم والمحاجر . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التنفٌذٌة ( . االستثمار العماري 

، عن بها   . تمدٌم  4226برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111التصدٌر   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة   -

االستشارات الهندسٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

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

التسوٌك العماري . استغبلل المناجم والمحاجر .  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . االستثمار العماري  27المادة 

ابراج  -لدور الثالث ا 4التصدٌر ، بجهة : :  برج رلم  -التورٌدات العمومٌة   -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -سٌتى سنتر 

فن العمارة للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  . التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت الامة او تشغٌل وادارة  -  35

رن باى ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشت  -وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصبلتها  

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

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

، عن .  4226برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   احكام المو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن  -وتوصبلتها  

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

ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : :  برج تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان

 -ابراج سٌتى سنتر  -الدور الثالث  4رلم 

فن العمارة للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  36

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4226برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111نشاطها .  ،رأس مالها   

 -ابراج سٌتى سنتر  -الدور الثالث  4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :  برج رلم 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة وتسجٌل    REALCARE PHARMA EGYPTرٌل كٌر فارما اٌجٌبت  -  37

والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة المواد الخام و الخامات الدوائٌة والكٌماوٌات والمطهرات والمبٌدات وتجارة االدوٌة البشرٌة 

واالعشاب العطرٌه والطبٌة ومستلزمات االلبان واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة 

 121االعبلف ومستحضرات التجمٌل تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والبرٌمكس والمستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها و

،لٌدت فى  21111110111فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم   ،رأس مالها    1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

والبٌطرٌة والمكمبلت  ، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة وتسجٌل وتجارة االدوٌة البشرٌة 4262برلم  21191315

الغذائٌة المواد الخام و الخامات الدوائٌة والكٌماوٌات والمطهرات والمبٌدات واالعشاب العطرٌه والطبٌة ومستلزمات االلبان 

واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة والبرٌمكس والمستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121واالعبلف ومستحضرات التجمٌل تلتزم الشركة باحكام المانون رلم انواعها 

 -ش التحرٌر  98شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة : 

كة اى شركة  ،  اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشر   REALCARE PHARMA EGYPTرٌل كٌر فارما اٌجٌبت  -  38

حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

الامة وتشغٌل مصانع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ٌة ومستلزمات االلبان واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة و واالعشاب العطرٌة والطب

،لٌدت فى  21111110111البرٌمكس والمستلزمات واالجهزة الطبٌة بكافة انواعها واالعبلف ومستحضرات   ،رأس مالها   

ٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول ، عن اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاس 4262برلم  21191315

الامة وتشغٌل  -على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ة والطبٌة ومستلزمات مصانع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واالعشاب العطرٌ

االلبان واالسنان والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة و البرٌمكس والمستلزمات واالجهزة الطبٌة 

 -ش التحرٌر  98بكافة انواعها واالعبلف ومستحضرات ، بجهة : 

ٌل والمواد الخام والخامات الدوائٌة والصٌدلٌة شركة  ،  التجم   REALCARE PHARMA EGYPTرٌل كٌر فارما اٌجٌبت  -  39

التصنٌع بطرق التول واالنتاج والتصنٌع لدي الغٌر او للغٌر لبلدوٌة البشرٌة والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات  -والكٌماوٌات 

ة والمستحضرات والمبٌدات الحشرٌة واالعشاب العطرٌة والطبٌة ومستلزمات االلبان واالسنان والمستحضرات واالعشاب الطبٌ

التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة والبرٌمكس والمستلزمات واالجهزة الطبٌة ولطع الغٌار واالعبلف والكٌماوٌات 

 21191315،لٌدت فى  21111110111ومستحضرات التجمٌل والخامات الطبٌة والدوائٌة والصٌدلٌة والكٌمائٌة   ،رأس مالها   

التصنٌع بطرق التول واالنتاج والتصنٌع لدي  -التجمٌل والمواد الخام والخامات الدوائٌة والصٌدلٌة والكٌماوٌات ، عن  4262برلم 

الغٌر او للغٌر لبلدوٌة البشرٌة والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واالعشاب العطرٌة والطبٌة ومستلزمات االلبان 

الطبٌة والمستحضرات التشخٌصٌة واالمصال واللماحات والمحالٌل الطبٌة والبرٌمكس واالسنان والمستحضرات واالعشاب 

والمستلزمات واالجهزة الطبٌة ولطع الغٌار واالعبلف والكٌماوٌات ومستحضرات التجمٌل والخامات الطبٌة والدوائٌة والصٌدلٌة 

 -ش التحرٌر  98والكٌمائٌة ، بجهة : 

التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  * التورٌدات العمومٌة  . تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة ناس للتصدٌر   شركة  ،  .  -  41

والفاكهة  * التصدٌر   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

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

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

لتجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  * ، عن . ا 4574برلم  21191321،لٌدت فى  511110111الشركة   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التورٌدات العمومٌة  . تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة والفاكهة  * التصدٌر   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه 

فى مصر او فى الخارج  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها

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

 -الهرم  -ش عبد الونٌس سعد  35الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

،لٌدت فى  511110111ة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   ناس للتصدٌر   شرك -  41

 -ش عبد الونٌس سعد  35، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :  4574برلم  21191321

 -الهرم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -لدعاٌة واالعبلن شركة  ،  ا   Free SKy Lineفري سكاي الٌن للدعاٌة  -  42

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

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

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

شترن باى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -، عن الدعاٌة واالعبلن  4583برلم  21191321،لٌدت فى  211110111

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

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

ش  63موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام ال

 -المهندسٌن  -لسم العجوزه  -سورٌا 

رونً التسوٌك االلكت -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التصدٌر  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    Gradientجرادٌنت  -  43

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تصنٌع المصنوعات الجلدٌة لدي الغٌر  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المصنوعات الجلدٌة  -

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

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

التجارة  -التصدٌر  -، عن التورٌدات العمومٌة  4619برلم  21191325،لٌدت فى  111110111مع مراعاة   ،رأس مالها   

تصنٌع المصنوعات الجلدٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المصنوعات الجلدٌة  - التسوٌك االلكترونً -االلكترونٌة عبر االنترنت 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -لدي الغٌر 

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

 -العمرانٌة  -ش خاتم المرسلٌن  31تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

التراخٌص شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Gradientجرادٌنت  -  44

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4619برلم  21191325،لٌدت فى  111110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -العمرانٌة  -ش خاتم المرسلٌن  31السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  شركة  ،   "   The Royal Institute ذا روٌل انستٌتٌوت -  45

واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة 

 علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

تمدٌم االستشارات ) فٌما  ، عن " 4666برلم  21191327فى  ،لٌدت 1111110111إعداد األبحاث   ،رأس مالها    "

عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 

ا فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌه

 والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - - -المهندسٌن  -لبنان مٌدان  -ٌولٌو  26امتداد  27إعداد األبحاث ، بجهة :  "

 شركة  ،  العلمٌة   The Royal Instituteذا روٌل انستٌتٌوت  -  46

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

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

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

 ، عن العلمٌة 4666برلم  21191327،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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

 - - -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26امتداد  27التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 51111110111%  ،رأس مالها   72/ هشام محمود حسٌن عبدالرحٌم وشركاه   شركة  ،  مطاحن دلٌك فاخر استخراج -  47

شارع عمر طوسون لسم العجوزه  14% ، بجهة : 72، عن مطاحن دلٌك فاخر استخراج 4681رلم ب 21191328،لٌدت فى 

 - 16الدور الرابع شمه 

 51111110111%  ،رأس مالها   72/ هشام محمود حسٌن عبدالرحٌم وشركاه   شركة  ،  مطاحن دلٌك فاخر استخراج -  48

 -مركز الخانكه  -% ، بجهة : كفر حمزه المناٌل 72استخراج، عن مطاحن دلٌك فاخر  4681برلم  21191328،لٌدت فى 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر    Happy Apple Egypt Import Exportهابً ابل اٌجٌبت لبلستٌراد والتصدٌر  -  49

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

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 511110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها    -/ التورٌدات العمومٌة به لانونا 

لسنة  121، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  4458برلم  21191314،لٌدت فى 

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -/ التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المنظمة لهذا الغرض 

 -المحور المركزي  - 3عماره  - 112مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة : مكتب 

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى    Happy Apple Egypt Import Exportهابً ابل اٌجٌبت لبلستٌراد والتصدٌر  -  51

مالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باع

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

برلم  21191314،لٌدت فى  511110111ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  4458

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

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

 -المحور المركزي  - 3عماره  - 112

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة شركة  ،  واللوائح والمرارا   Egy Hildaاٌجً هٌلدا  -  51

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4492برلم  21191317،لٌدت فى  311110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -مخازن الشباب  - المنطمة الصناعٌة - 641الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الصابون والمنظفات وزٌوت الطعام ومستحضرات التجمٌل    Egy Hildaاٌجً هٌلدا  -  52

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف الصابون والمنظفات وزٌوت الطعام ومستحضرات التجمٌل  -

ى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن با

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشغٌل  4492برلم  21191317،لٌدت فى  311110111،رأس مالها     والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف الصابون  -مصنع لتصنٌع الصابون والمنظفات وزٌوت الطعام ومستحضرات التجمٌل 

باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -والمنظفات وزٌوت الطعام ومستحضرات التجمٌل 

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

ن ، بجهة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  - 641المطعة رلم 

شركة  ،  الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت    CAIRO DUBAI SERVICEكاٌرو دبً سٌرفٌس لبلستشارات  -  53

خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري 

من الطالة االٌوائٌه  السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه

، عن الامة  4512برلم  21191318،لٌدت فى  311110111تمدٌم االستشارات فً المجال السٌاحً   ،رأس مالها    -للمشروع 

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

ٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق خدم

والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف 

ش محً  43تمدٌم االستشارات فً المجال السٌاحً ، بجهة : الدور الرابع  -الطالة االٌوائٌه للمشروع  اجمالً المساحات المبنٌه من

 -الدٌن ابو العز 

شركة  ،  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    CAIRO DUBAI SERVICEكاٌرو دبً سٌرفٌس لبلستشارات  -  54

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

الدعاٌة واالعبلن  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

  -تنظٌم المخٌمات السٌاحٌة  -لتراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار ا -

، عن )  4512برلم  21191318،لٌدت فى  311110111،رأس مالها      -تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن ( 

ة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌاد

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

خٌص البلزمة لكل الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار الترا -الدعاٌة واالعبلن  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 43، بجهة : الدور الرابع  -تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن (   -تنظٌم المخٌمات السٌاحٌة  -معرض علً حدة ( 

 -ش محً الدٌن ابو العز 

تشترن شركة  ،  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او    CAIRO DUBAI SERVICEكاٌرو دبً سٌرفٌس لبلستشارات  -  55

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكام ا

، عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  4512برلم  21191318،لٌدت فى  311110111مالها   

لها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

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

ش  43البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الرابع  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -محً الدٌن ابو العز 

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة  -التسوٌك واالستثمار العماري  -الحثٌلً التجارٌة   شركة  ،  االستثمار العماري  -  56

مسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) شراء وبٌع وت -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -والسكنٌة والفندلٌة 

تمدٌم  -انشطة البناء لبلسكان العائلً واالداري والتجاري  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -صرف (  -مٌاه  -كهرباء 

بة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناس

التسوٌك واالستثمار  -، عن االستثمار العماري  4525برلم  21191319،لٌدت فى  311111110111االستشارات   ،رأس مالها   

تمسٌم شراء وبٌع و -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -العماري 

انشطة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -صرف (  -مٌاه  -االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -البناء لبلسكان العائلً واالداري والتجاري 

 - 112ٌولٌو عمارة االعبلم شمة  26أشارع  2سبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : بالتمٌٌم بمنا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الحثٌلً التجارٌة   شركة  ،  المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها  -  57

ادارة المشروعات عدا  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الئحتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال و 27فى المادة 

االسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌه  -االشراف علً تنفٌذ المشروعات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -االدارة الفندلٌة 

 -ده سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه الغراض السكن غٌر االداري بشرط االٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وح

، عن المالٌة عن االوراق المالٌة  4525برلم  21191319،لٌدت فى  311111110111شراء وبٌع وتاجٌر   ،رأس مالها   

 -ئحتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال وال 27النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

االشراف علً  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

االسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌه الغراض السكن غٌر االداري بشرط االٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن  -تنفٌذ المشروعات 

ٌولٌو عمارة االعبلم شمة  26أشارع  2شراء وبٌع وتاجٌر ، بجهة :  -ه سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه وحد

112 - 

الحثٌلً التجارٌة   شركة  ،  وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او  -  58

ات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او بعد الامة المنش

تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه / صرف صحً / كهرباء / تلٌفونات / طرق (  -استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

تمدٌم االصول العمارٌة  مع مرعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء    -وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن واستغبللها بالتملٌن او االٌجار 

، عن وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها  4525برلم  21191319،لٌدت فى  311111110111،رأس مالها   

شات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المن

تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه /  -والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

تمدٌم االصول  -وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن  صرف صحً / كهرباء / تلٌفونات / طرق ( واستغبللها بالتملٌن او االٌجار

 - 112ٌولٌو عمارة االعبلم شمة  26أشارع  2العمارٌة  مع مرعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ، بجهة : 

 - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنة  351الحثٌلً التجارٌة   شركة  ،  رلم  -  59

الامة وتشغٌل وادارة  -مة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة الا

انشاء وادارة  -مماوالت تجهٌز المدارس من فرش واثاث واجهزة  -مماوالت وانشاء المدارس  -المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -وتشغٌل المراكز التجارٌة 

 2117لسنة  351، عن رلم  4525برلم  21191319،لٌدت فى  311111110111اعماال شبٌهة باعمالها او التى   ،رأس مالها   

لامة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او ا - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

مماوالت وانشاء المدارس  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -العامة وما تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -ة انشاء وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌ -مماوالت تجهٌز المدارس من فرش واثاث واجهزة  -

ٌولٌو عمارة  26أشارع  2او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، بجهة : 

 - 112االعبلم شمة 

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات الحثٌلً التجارٌة   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ -  61

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

 21191319،لٌدت فى  311111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  4525برلم 

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

 - 112ٌولٌو عمارة االعبلم شمة  26أشارع  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : على كافة 

التسجٌل و التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و  شركة  ،   "   Sewar Pharmaسوار فارما  -  61

ت و المنظفات و مستلزمات و مستحضرات التجمٌل و العطور و مستلزمات و مستحضرات العناٌة الشخصٌة و المطهرا

مستحضرات العناٌة باألم و بالطفل و االعشاب الطبٌعٌة و المستخلصات النباتٌة و المكمبلت الغذائٌة و االغذٌة الخاصة و المواد 

ال و اللماحات و الغذائٌة و االغذٌة الخاصة و المواد الغذائٌة و و المستلزمات الطبٌة و االجهزة الطبٌة و االدوٌة البٌولوجٌة و االمص

، عن " 4374برلم  21191312،لٌدت فى  511110111فبلتر غسٌل الكلى و محالٌل غسٌل الكلى و معجون   ،رأس مالها   

التسجٌل و التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و مستحضرات التجمٌل و العطور و مستلزمات و  

لمنظفات و مستلزمات و مستحضرات العناٌة باألم و بالطفل و االعشاب الطبٌعٌة و مستحضرات العناٌة الشخصٌة و المطهرات و ا

المستخلصات النباتٌة و المكمبلت الغذائٌة و االغذٌة الخاصة و المواد الغذائٌة و االغذٌة الخاصة و المواد الغذائٌة و و المستلزمات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اللماحات و فبلتر غسٌل الكلى و محالٌل غسٌل الكلى و معجون ، بجهة الطبٌة و االجهزة الطبٌة و االدوٌة البٌولوجٌة و االمصال و 

 -شارع الهواري  -الدور السادس  - 3: عمار 

شركة  ،  االسنان و مستلزمات العناٌة باالسنان و اضافات االعبلف و المضادات الحٌوٌة    Sewar Pharmaسوار فارما  -  62

 و المعممات و المراهم و الفٌتامٌنات

 تجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةال "

إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات و الحفبلت العامة و المهرجانات (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض  "

 على حدة).

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 إدارة الصٌدلٌات "

 511110111أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف   ،رأس مالها    - "

، عن االسنان و مستلزمات العناٌة باالسنان و اضافات االعبلف و المضادات الحٌوٌة و  4374برلم  21191312،لٌدت فى 

 المعممات و المراهم و الفٌتامٌنات

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة  "

إلامة وتنظٌم المعارض و المإتمرات و الحفبلت العامة و المهرجانات (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض  "

 على حدة).

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 إدارة الصٌدلٌات "

الدور السادس  - 3عمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف ، بجهة : عمار أ - "

 -شارع الهواري  -

 شركة  ،  أنواعها .   Sewar Pharmaسوار فارما  -  63

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 اعداد االبحاث العلمٌة و التطبٌمٌة -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 ، عن أنواعها . 4374برلم  21191312،لٌدت فى  511110111الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

 تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  أعمال -

 اعداد االبحاث العلمٌة و التطبٌمٌة -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 -شارع الهواري  -الدور السادس  - 3الجهات المختصة وبما ، بجهة : عمار 

 كة  ،  ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض شر   Sewar Pharmaسوار فارما  -  64



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌاحه العبلجٌة للمرضى و ذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات و المراكز الطبٌة و العبلجٌة و غٌرها مما  "

 لوساطة فى التؤمٌنٌصدر بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحه و كل ما سبك ال ٌشمل ا

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

 21191312،لٌدت فى  511110111واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات   ،رأس مالها   

 عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  ، 4374برلم 

السٌاحه العبلجٌة للمرضى و ذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات و المراكز الطبٌة و العبلجٌة و غٌرها مما  "

 اطة فى التؤمٌنٌصدر بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحه و كل ما سبك ال ٌشمل الوس

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

 -شارع الهواري  -الدور السادس  - 3واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ، بجهة : عمار 

من لانون سوق  27شركة  ،  العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة    Sewar Pharmaر فارما سوا -  65

رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى 

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

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

 ة نشاطها . وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

  

، عن العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً  4374برلم  21191312،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  27المادة 

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

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

 -الدور السادس  - 3الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمار  والمرارات السارٌة وعلى الشركة

 -شارع الهواري 

: الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او  2117لسنة  72منً السٌد علً سلٌمان وشرٌكها   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  66

% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم  11ه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلٌ

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم  11الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً امراض الباطنة والشرج بشرط ان تمدم  -شغلها 

: المٌام بمماوالت تجهٌز المستشفٌات  2117سنة ل 72انشطة خارج لانون  -تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها 

، عن انشطة  4543برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111والمراكز الطبٌة علً الشركة االلتزام بافراد   ،رأس مالها   

ٌه عبلجٌة او : الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخل 2117لسنة  72داخل لانون 

الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً امراض  -% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شغلها  11طبٌة بشرط ان تمدم 

 -% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها  11الباطنة والشرج بشرط ان تمدم 

: المٌام بمماوالت تجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌة علً الشركة االلتزام بافراد ، بجهة :  2117لسنة  72انشطة خارج لانون 

 -فٌصل  -ش الملن 115

: الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او  2117لسنة  72منً السٌد علً سلٌمان وشرٌكها   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  67

% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم  11ضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم المتكاملة او العامة وما ت

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم  11الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً امراض الباطنة والشرج بشرط ان تمدم  -شغلها 

: المٌام بمماوالت تجهٌز المستشفٌات  2117لسنة  72طة خارج لانون انش -تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها 

، عن انشطة  4543برلم  21191319،لٌدت فى  1511110111والمراكز الطبٌة علً الشركة االلتزام بافراد   ،رأس مالها   

تضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او : الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما  2117لسنة  72داخل لانون 

الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً امراض  -% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شغلها  11طبٌة بشرط ان تمدم 

 -% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها  11الباطنة والشرج بشرط ان تمدم 

: المٌام بمماوالت تجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌة علً الشركة االلتزام بافراد ، بجهة :  2117لسنة  72شطة خارج لانون ان

 -فٌصل  -ش الملن 115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منً السٌد علً سلٌمان وشرٌكها   شركة  ،  حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام  -  68

علً ان التتمتع االنشطة  2117لسنة  72شركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ال

خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 4543برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على 

، عن حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع 

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2117لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -فٌصل  -ش الملن 115البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  . تجارة وتوزٌع المصنوعات الجلدٌة بكافة انواعها واكسسوراتها وتصدٌر منتجاتها وتصنٌعها    Omni .sاومنٌز  -  69

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -لدى الغٌر    

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

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

، عن . تجارة  4271برلم  21191315،لٌدت فى  2111110111 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها  

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -وتوزٌع المصنوعات الجلدٌة بكافة انواعها واكسسوراتها وتصدٌر منتجاتها وتصنٌعها لدى الغٌر    

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

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

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

 --بالم هٌلز  -  Sمجموعة   26لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وحدة رلم 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    ADAAM S  Productionآدامز برودكشن  -  71

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

  

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4287برلم  21191315،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     

 - -المهندسٌن  -ش لبنان  52عمارة  - 12الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور 

او استئجار استودٌوهات  نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة شركة  ،  . "   ADAAM S  Productionآدامز برودكشن  -  71

  -او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع     

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

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاو

، عن . " 4287برلم  21191315،لٌدت فى  211110111طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

ة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما فى نشاط صناعة السٌنما ومنها الام 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه   -ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع     

ونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

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

 - -المهندسٌن  -ش لبنان  52عمارة  - 12الدور 

النشاط الشامل لصناعة  شركة  ،   . "   ADAAM S                  Communicationآدامز كومٌنكٌشن          -  72

السٌنما الذي ٌجمع بٌن الامة أو استئجار استودٌوهات و معامل االنتاج السٌنمائً و دور العرض و تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر 

 و تحمٌض و طبع و انتاج و عرض و توزٌع .

 رات الفنٌة بصفة غٌر دورٌةاصدار النش -نشر وتوزٌع الكتب  "

الدعاٌة واالعبلن , و تسوٌك و تصمٌم البرامج الدعائٌة و تنفٌذ الدٌكورات و اعمال الجرافٌن و االعمال الفنٌة و اعمال  "

 الخدع البصرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت  1111110111االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات   ،رأس مالها    - "

النشاط الشامل لصناعة السٌنما الذي ٌجمع بٌن الامة أو استئجار استودٌوهات و معامل  ، عن . " 4291برلم  21191316فى 

 االنتاج السٌنمائً و دور العرض و تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر و تحمٌض و طبع و انتاج و عرض و توزٌع .

 الفنٌة بصفة غٌر دورٌةاصدار النشرات  -نشر وتوزٌع الكتب  "

الدعاٌة واالعبلن , و تسوٌك و تصمٌم البرامج الدعائٌة و تنفٌذ الدٌكورات و اعمال الجرافٌن و االعمال الفنٌة و اعمال  "

 الخدع البصرٌة

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات ، بجهة :  - "
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تصحٌح  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -تون و كافة االعمال الفنٌه من (تصوٌرافبلم و مسلسبلت الكار

 الوان )

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض( كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  -

 االذاعى )

 ضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و اال -

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه -

، عن و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و  4291برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111إنتاج   ،رأس مالها    - "

تصحٌح  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -و كافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر افبلم و مسلسبلت الكارتون

 الوان )

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض( كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  -

 االذاعى )

 ءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضا -

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه -

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52إنتاج ، بجهة :  - "
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 من صوت وصورة وبٌانات .

 ادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة لمباشرة النشاط "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

المنطمة االعبلمٌة تملن و ادارة االستودٌوهات فٌما عدا استودٌوهات البث المباشر للمنوات الفضائٌة فٌلزم ان تكون فى  "

 الحرة

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 تنظٌم ورش تمثٌل و اخراج و سٌنارٌو و التصوٌر "

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اعداد االبحاث العلمٌة "

ي اإللكترونً بصوره المختلفة ، عن المحتو 4291برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111إلامة   ،رأس مالها    "

 من صوت وصورة وبٌانات .

 ادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة لمباشرة النشاط "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

ى المنطمة االعبلمٌة تملن و ادارة االستودٌوهات فٌما عدا استودٌوهات البث المباشر للمنوات الفضائٌة فٌلزم ان تكون ف "

 الحرة

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 تنظٌم ورش تمثٌل و اخراج و سٌنارٌو و التصوٌر "

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات "

 اعداد االبحاث العلمٌة "

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52إلامة ، بجهة :  "
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 العامة و المهرجانات و الحفبلت الغنائٌة و االفراح ( بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2112لسنة  311ى رلم إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزار "

 و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 21191316،لٌدت فى  1111110111سسات التعلٌمٌة   ،رأس مالها   تمدٌم االستشارات و الدعم الفنى و التمنى للمإ "

، عن وتنظٌم المعارض الندوات و الحفبلت العامة و المهرجانات و الحفبلت الغنائٌة و االفراح ( بشرط استصدار  4291برلم 

 التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

 و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52لتعلٌمٌة ، بجهة : تمدٌم االستشارات و الدعم الفنى و التمنى للمإسسات ا "

شركة  ،  ) الجامعات و المدارس ( و الشركات    ADAAM S                  Communicationآدامز كومٌنكٌشن          -  76

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة العاملة فى مجال االنتاج التلفزٌونى و االذاعى ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 

زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المنصوص علٌها فً المادة 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن ) الجامعات و المدارس ( و الشركات العاملة فى مجال االنتاج التلفزٌونى و االذاعى ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  4291

متعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة واالستشارات والدراسات ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52، بجهة :  121والمانون رلم  1982لسنه  121تزم الشركه باحكام المانون رلم تل

فى شان سجل المستوردٌن  1982شركة  ،  لسنه    ADAAM S                  Communicationآدامز كومٌنكٌشن          -  77

لشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ا

 لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

ٌل و نسخ و تصوٌر و اعمال الدٌجتال و مكساج المنوات و انتاج االلراص انتاج االلبومات الفنٌة و الغنائٌة و تسج "

، عن لسنه  4291برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111المدمجة و تسجٌل و تصوٌر االغانى بكافة انواعها   ،رأس مالها   

اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982

 الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

نسخ و تصوٌر و اعمال الدٌجتال و مكساج المنوات و انتاج االلراص انتاج االلبومات الفنٌة و الغنائٌة و تسجٌل و  "

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52المدمجة و تسجٌل و تصوٌر االغانى بكافة انواعها ، بجهة : 
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 و استئجار دور العرض السٌنمائىانشاء و الامة  "

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

ا بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمه

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

، عن و اشكالها و  4291برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 صورها

 استئجار دور العرض السٌنمائى انشاء و الامة و "

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

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

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

 -المهندسٌبن  -ش لبنان  52التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع االلواح الخشبٌه والخشب شركة  ،     KM GROUPمحمود عبد النبً دمحم سالم وشرٌكه  -  79

والببلستٌكً واالثاث مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

مصنع لتصنٌع جمٌع ، عن الامة وتشغٌل  4317برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

االلواح الخشبٌه والخشب والببلستٌكً واالثاث مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -عمارات المستثمر - 11المجاوره  -الحً الرابع  - 11كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

لفتاح على طاٌل وشركاه   شركة  ،  والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن دمحم فكرى عبدا -  81

 6111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، عن والموتٌبل 4531برلم  21191319،لٌدت فى 

 -شارع األطباء  - 9والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمار 

 311شروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم ادارة الم -شركة  ،   المماوالت العامة    BAYUTبٌوت العاصمه العمارٌة  -  81

 -الوساطة العمارٌة  -التسوٌك العماري  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة 

تمدٌم  -النشاط  تمٌٌم االصول العمارٌة بشرط الحصول علً الموافمات والتراخٌص البلزمة لمباشرة -ادارة االصول العمارٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االستشارات واعداد البحوث والدراسات فً المجاالت العمارٌة المختلفة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 

ادارة  -، عن المماوالت العامة  4221برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311وعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم المشر

تمٌٌم االصول العمارٌة بشرط الحصول علً  -ادارة االصول العمارٌة  -الوساطة العمارٌة  -التسوٌك العماري  -الترخٌص بها 

تمدٌم االستشارات واعداد البحوث والدراسات فً المجاالت العمارٌة المختلفة ) فٌما  -لنشاط الموافمات والتراخٌص البلزمة لمباشرة ا

 -ش صبلح سالم  3عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة ، بجهة : 

ٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة شركة  ،  المانون والئحتة التنف   BAYUTبٌوت العاصمه العمارٌة  -  82

برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ى الشركة الحصول على كافة ، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل 4221

 -ش صبلح سالم  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اتوبٌسات (  -ماجدة عبد الرحمن دمحم زكى وشرٌكٌها   شركة  ،  تشغٌل وسائل النمل ) البرٌة ( لنمل السائحٌن ) لٌموزٌن  -  83

تنظٌم رحبلت سٌاحٌة جماعٌة او  -عل والسابك لها الحصول على ترخٌص ( تشغٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن ) المائمة بالف

فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل 

النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات بٌع أو صرف تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز األماكن على وسائل  -الجوى 

، عن تشغٌل  4227برلم  21191313،لٌدت فى  21111110111الطٌران فى بٌع وصرف تذاكر السفر وشركات   ،رأس مالها   

الفعل والسابك تشغٌل وسائل النمل البحرٌة لنمل السائحٌن ) المائمة ب -اتوبٌسات (  -وسائل النمل ) البرٌة ( لنمل السائحٌن ) لٌموزٌن 

تنظٌم رحبلت سٌاحٌة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل  -لها الحصول على ترخٌص ( 

بٌع أو صرف تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز  -بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى 

 1ئل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع وصرف تذاكر السفر وشركات ، بجهة : شمة رلم األماكن على وسا

 -المهندسٌن  -نابلس  12عمار  -بالدور االول 

 لسنة 38ماجدة عبد الرحمن دمحم زكى وشرٌكٌها   شركة  ،  المبلحة وشركات النمل األخرى * وفما ألحكام الك انون رلم  -  84

/  3/  29بتارٌخ  219والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرارا الوزارى رلم  2118لسنة  125وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1977

* تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   2119

،لٌدت  21111110111كة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشر

وتعدٌبلته واخرها  1977لسنة  38، عن المبلحة وشركات النمل األخرى * وفما ألحكام الك انون رلم  4227برلم  21191313فى 

* تلتزم الشركة   2119/  3/  29بتارٌخ  219الوزارى رلم والئحته التنفٌذٌة الصادرة بالمرارا  2118لسنة  125المانون رلم 

بإفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -المهندسٌن  -نابلس  12عمار  -بالدور االول  1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة    BAYUTبٌوت العاصمه العمارٌة  -  85

صٌانة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -المبانً والعمارات 

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

، عن راس المال  4221برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   تشترٌها او تلحمها بها 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -صٌانة المبانً والعمارات  - من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 27المادة 

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

ش صبلح  3ا وذلن طبما الحكام ، بجهة : مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به

 -سالم 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد  -هانً علً احمد وشركاة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة  -  86

البلصمة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 نشاطها

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة  4254برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها     

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد البلصمة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  - 394رلم  كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع

 جلوبال ترٌد للتكٌٌفات واالجهزة الكهربائٌة -  87

 GLOBAL        TRADE               (AIR CONDITIONS          &            APPLIENCES    شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع

. التوكٌبلت  -تجارة وتوزٌع وتورٌد االجهزة الكهربائٌة والتبرٌد والتكٌٌف   -ة  التورٌدات العمومٌ -فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

 151110111غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض     ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

تجارة  -ٌة  التورٌدات العموم -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4521برلم  21191318،لٌدت فى 

 1982لسنة  121. التوكٌبلت التجارٌة  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وتوزٌع وتورٌد االجهزة الكهربائٌة والتبرٌد والتكٌٌف  

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

ا اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة غرضه

 -الهرم  -أ حدائك االهرام  53المنظمة لهذا الغرض     ٌجوز للشركة ، بجهة : 

 جلوبال ترٌد للتكٌٌفات واالجهزة الكهربائٌة -  88

 GLOBAL        TRADE               (AIR CONDITIONS          &            APPLIENCES    شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او

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

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 البلزمة لمباشرة نشاطها   .  

تشترن باى وجه من الوجوة مع ، عن ان تكون لها مصلحة او  4521برلم  21191318،لٌدت فى  151110111،رأس مالها   

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

لموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

الهرم  -أ حدائك االهرام  53والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   . ، بجهة : 

- 

الامة وتشغٌل الفنادق )  الثابتة ( والموتٌبلت والشمك  شركة  ،  . "   ETBاى تى بى الدارة وتسوٌك الفنادق والخدمات  -  89

الجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة وا

، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 

 م واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروععن ثبلثة نجو

الامة  ، عن . " 4576برلم  21191321،لٌدت فى  511110111اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق   ،رأس مالها   - "

واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت وتشغٌل الفنادق )  الثابتة ( والموتٌبلت والشمك 

خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق 

جوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة ن

 اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 -الهرم  -محطة العرٌش  -ش الهرم  164 -اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق ، بجهة : الدور السادس - "

 ة  ،  . التسوٌك اإللكترونًشرك   Beyond Boarders LLCبٌوند بوردرز للتسوٌك  -  91

 تسوٌك المنتجات-

 الدعاٌة واالعبلن-

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ٌك ، عن . التسو 4585برلم  21191324،لٌدت فى  111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 اإللكترونً

 تسوٌك المنتجات-

 الدعاٌة واالعبلن-

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

شترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ت

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2111أمام مدخل زاٌد  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : أركان ببلزا 

 شركة  ،  والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   ETBارة وتسوٌك الفنادق والخدمات اى تى بى الد -  91

 ادارة و تؤجٌر الفنادق الثابتة وٌخوت السفارى -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة)  بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .   إلامة "

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

، عن والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى  4576برلم  21191321،لٌدت فى  511110111لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 السٌاحٌة

 ادارة و تؤجٌر الفنادق الثابتة وٌخوت السفارى -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة)  بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .   إلامة وتنظٌم "

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

 -الهرم  -محطة العرٌش  -الهرم  ش 164 -لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : الدور السادس 

شركة  ،  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى    ETBاى تى بى الدارة وتسوٌك الفنادق والخدمات  -  92

وائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

، عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  4576برلم  21191321،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

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

ش  164 -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور السادس 

 -الهرم  -محطة العرٌش  -الهرم 

التورٌدات العمومٌة .    -التصدٌر .   -مة فٌما هو مسموح به لانونا .  جولدن الشام للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  التجارة العا -  93

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز 

زاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً ت

تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

ارة العامة فٌما هو ، عن التج 4649برلم  21191327،لٌدت فى  3111110111ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة .   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار  -التصدٌر .   -مسموح به لانونا .  

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

ا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً وغٌره

الدور االول رلم  - 16الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : معرض رلم 

 -علً الدٌن سنتر المجد  - 16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    COURZADكورزاد للتجارة اإللٌكترونٌة والبرمجٌات  -  94

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

، عن ان تندمج فى الهٌئات  4657برلم  21191327،لٌدت فى  511110111اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   التر

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

 -مدٌنة التحرٌر  - 18ش  21ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وعلى الشركة الحصول عل

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت  - شركة  ،  "   COURZADكورزاد للتجارة اإللٌكترونٌة والبرمجٌات  -  95

أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و 

 التكنولوجً 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

ة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت صناع - ، عن " 4657برلم  21191327،لٌدت فى  511110111إدخال   ،رأس مالها    -

بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 ل تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعما -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 -مدٌنة التحرٌر  - 18ش  21إدخال ، بجهة :  -

 شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    COURZADبرمجٌات كورزاد للتجارة اإللٌكترونٌة وال -  96

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 شبكات نمل و تداول البٌانات تنفٌذ و ادارة  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

،لٌدت فى  511110111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات   ،رأس مالها    -

 ، عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  4657برلم  21191327

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 و تداول البٌانات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 -مدٌنة التحرٌر  - 18ش  21إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،     COURZADجارة اإللٌكترونٌة والبرمجٌات كورزاد للت -  97

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

ى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إل -

 والثمافً والفنً.

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

برلم  21191327،لٌدت فى  511110111لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -، عن  4657

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى  -

 والثمافً والفنً.

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

 -التحرٌر مدٌنة  - 18ش  21لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 المماوالت العامة والمتخصصة-شركة  ،  .    IBDAA Developmentsابداع دفٌلوبمنتس  -  98

مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -

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

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

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

 صةالمماوالت العامة والمتخص-، عن .  4686برلم  21191328

مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -

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

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

بمنطمة المرٌة  B 115والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مبنى 

 حراوىطرٌك الماهرة اسكندرٌة الص -الدور الثالث  -الذكٌة

 - 2888الكٌلو 

اعمال المماوالت  -االستثمار العماري  -البحر المتوسط الحدٌثة للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة  -  99

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر  -التورٌدات العمومٌة  -المتكاملة لبلعمال الكهرومٌكانٌكة وااللكترونٌة واعمال صٌانتها 

تمدٌم االستشارات االهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  -ستٌن الببل

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

، عن المماوالت العامة  4713برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111من لانون   ،رأس مالها    27علٌها فى المادة 

التورٌدات  -اعمال المماوالت المتكاملة لبلعمال الكهرومٌكانٌكة وااللكترونٌة واعمال صٌانتها  -االستثمار العماري  -والمتخصصة 

تمدٌم االستشارات االهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -لببلستٌن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر ا -العمومٌة 

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

 8بالدور الثانً علوي لطعة  4من لانون ، بجهة : شمة  27دة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الما

 -غرب سومٌد  - 13المجاورة  - 15/  12بلون 

ٌجوز  -التسوٌك العماري  -شركة  ،  االستثمار العماري    OUR HOME REAL ESTATEاور هوم  للتسوٌك العماري  -  111

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

التسوٌك  -، عن االستثمار العماري  4265برلم  21191315،لٌدت فى  11110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال -العماري 

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

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

الشٌخ  -بٌفرلً هٌلز  -خدمات اداري تجاري مكرر  - 21عماره  - 1كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة على 

 -زاٌد 

 -شركة  ،  الامة وتشغٌل وتجهٌز محبلت الببلي استٌشن    Stay & Playاستاي اند ببلي                                -  111

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون له

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

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

، عن الامة وتشغٌل وتجهٌز  4296برلم  21191316،لٌدت فى  111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -محبلت الببلي استٌشن 

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

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

 -امبابة  -ارض الجمعٌة  -ش دمحم عبده  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت    Style loftستاٌل لوفت للتجارة االلكترونٌة  -  112

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشت

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

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

ٌجوز  -، عن التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  4311برلم  21191316،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌر

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - CW04 402وحدة  - 2111امام مدخل زاٌد  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : اركان ببلزا 

ٌجوز للشركة   -الوطنٌة للمصنوعات الطبٌة المبتكرة   شركة  ،  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االالت والمعدات الطبٌة   -  113

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

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

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحته التنفٌذٌة مع م

، عن . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االالت  4343برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -والمعدات الطبٌة  

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

منطمة المخازن امتداد الصناعٌة السادسة  - 256الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مصنع 

- 

ٌجوز للشركة   -ٌة  الوطنٌة للمصنوعات الطبٌة المبتكرة   شركة  ،  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االالت والمعدات الطب -  114

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

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

انون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الم

، عن . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االالت  4343برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

لشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز ل  -والمعدات الطبٌة  

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منطمة المخازن امتداد الصناعٌة السادسة  - 256الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مصنع 

- 

وٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة جٌت أوف الٌف لبلستثمار العماري والتسوٌك   شركة  ،   االدارة والتس -  115

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

بشان  2112لسنة  311رلم  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري -المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -الترخٌص بها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

، عن  4389برلم  21191312،لٌدت فى  5111110111من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 2112لسنة  311سوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم االدارة والت

ادارة  -المماوالت العامة  -االستثمار العماري  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311ي رلم المشروعات مع مرعاه المرار الوزار

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة  -الترخٌص بها 

 -شارع لبنان  5: 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر    جٌت أوف الٌف لبلستثمار العماري والتسوٌك -  116

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

لحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر  4389برلم  21191312،لٌدت فى  5111110111مالها   

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

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

 -شارع لبنان  5

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن بالما بٌس ابو زٌد لبلستثمار العماري   شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته ا -  117

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

ئح ، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا 4411برلم  21191312،لٌدت فى 

طرٌك مصر اسكندرٌه   - 4,  5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -الصحراوي 

بالما بٌس ابو زٌد لبلستثمار العماري   شركة  ،  . االستثمار العماري . الامة وتشغٌل وادارة الموالت والامة وتشغٌل  -  118

شغٌل الفنادق والمرى السٌاحٌه . التسوٌك العماري  . المماوالت العامة . شراء وبٌع وتمسٌم االراضً والامة الوحدات االدارٌه وت

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -والتجارٌه والسكنٌه بغرض بٌعها وتؤجٌرها   

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال ش

، عن . االستثمار  4411برلم  21191312،لٌدت فى  511110111فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

غٌل الفنادق والمرى السٌاحٌه . التسوٌك العماري  . المماوالت العامة . العماري . الامة وتشغٌل وادارة الموالت والامة وتشغٌل وتش

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً والامة الوحدات االدارٌه والتجارٌه والسكنٌه بغرض بٌعها وتؤجٌرها   

ٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شب

طرٌك مصر   - 4,  5غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : 

 -الهرم  -اسكندرٌه الصحراوي 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ي الغٌر تصنٌع الفحم لد -فحم مصري لتصنٌع وتصدٌر الفحم   شركة  ،  التصدٌر  -  119

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تصنٌع الفحم لدي الغٌر  -، عن التصدٌر  4421برلم  21191313،لٌدت فى  511110111مالها   

حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصل

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

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا

 -االهرام  -هضبة الهرم  -ن حدائك االهرام  5لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ار السٌاراتتجارة لطع غٌ شركة  ،  . "   A T Eمركز اوتوجٌن لصٌانه و خدمة السٌارات و تجارة لطع غٌار السٌارات   -  111

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات "

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

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

لطع تجارة  ، عن . " 4456برلم  21191314،لٌدت فى  311110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 غٌار السٌارات

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات "

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

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

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

 -محور خدمات ثانى  -المنطمة الصناعٌة االولى  - 54التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعه 

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات عٌش وملح   شركة  ،  . " -  111

  

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

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

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

الامة وتشغٌل  ، عن . " 4441برلم  21191313،لٌدت فى  111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 وادارة المطاعم والكافترٌات

  

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

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

ى هٌلز الحى بٌفرل -مشروع الممشً  -الدور االرضً  6مبنى رلم  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :  محل رلم 

 مدٌنة الشٌخ زاٌد -اسكندرٌة الصحراوى  -طرٌك الماهرة  38الكٌلو  17

ٌجوز للشركة ان  -التصدٌر  -المماوالت العامة  -جوهره صحار للتنمٌه الحدٌثه   شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري  -  112

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

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

ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

المماوالت  -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  4232برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اع -التصدٌر  -العامة 

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -كمبوند زاٌد دٌونز  - F 68لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول ع

مٌدٌا سٌتً لبلنتاج والتوزٌع   شركة  ،   االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات  -  113

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -عمال الفنٌه من )تصوٌر والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  اال

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن  -تصحٌح الوان ( 

ادارة وتشغٌل دور العرض  -ا التاجٌر التموٌلً تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عد -استدٌوهات البث االذاعً ( 

، عن االنتاج الفنً  والتوزٌع  4238برلم  21191314،لٌدت فى  2111110111تنظٌم المهرجانات   ،رأس مالها    -السٌنمائً 

صوت  -الفنٌه من )تصوٌر  لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -
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تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا  -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

مٌدان لبنان  -ش االسراء  18عمار  - 1تنظٌم المهرجانات ، بجهة : شمه  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -تاجٌر التموٌلً ال

 -المهندسٌن  -

الشركة العصرٌة الحدٌثة لبلستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  114

 نشاطها

  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4341برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش الشٌشٌنً  51لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

راد وتصدٌر المواد الشركة العصرٌة الحدٌثة لبلستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر وعلً االخص استٌ -  115

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121الغذائٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

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

، عن  4341برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

فً شان  1982لسنة  121تٌراد وتصدٌر المواد الغذائٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر وعلً االخص اس

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -سجل المستوردٌن 

لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا

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

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش الشٌشٌنً  51

شركة  ،  االستٌراد    Modern Medical Integrated                          مودرن مٌدٌكال انتٌجراتٌد              -  116

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ورٌدات   ،رأس مالها   الت -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -غرف العملٌات سابمة التجهٌز واالجهزة الطبٌة 

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  4342برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111

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

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

التجارة العامة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع غرف العملٌات سابمة التجهٌز واالجهزة الطبٌة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -حدائك الفردوس  - 411التورٌدات ، بجهة : عمارة رلم  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -شركة  ،  العمومٌة    Modern Medical Integratedمودرن مٌدٌكال انتٌجراتٌد                                        -  117

والع االلكترونٌة ) بعد الحصول تصمٌم وادارة الم -تورٌد وتركٌب شبكات الغازات الطبٌة  -تورٌد وتركٌب االجهزة للمستشفٌات 

تمدٌم االستشارات العهندسة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -علً التراخٌص البلزمة ( 

وراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن اال

،لٌدت فى  11111110111من لانون   ،رأس مالها    27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تصمٌم  -تورٌد وتركٌب شبكات الغازات الطبٌة  -تورٌد وتركٌب االجهزة للمستشفٌات  -، عن العمومٌة  4342برلم  21191311

تمدٌم االستشارات  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -لع االلكترونٌة ) بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة ( وادارة الموا

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

من لانون  27راق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االو

 -حدائك الفردوس  - 411، بجهة : عمارة رلم 

شركة  ،  سوق راس    Modern Medical Integratedمودرن مٌدٌكال انتٌجراتٌد                                        -  118

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

تى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 
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برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  4342

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

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

حدائك  - 411 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة رلم

 -الفردوس 

االدارة والتسوٌك  -سٌجنتشر للتنمٌة السٌاحٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات والكافٌهات  -  119

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته مع مرعاه المرار الوزاري رلم  1982

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

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  4419برلم  21191313،لٌدت فى  511110111ٌهة   ،رأس مالها   التى تزاول اعماال شب

االستٌراد  -االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -الثابتة والكافترٌات والكافٌهات 

فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته مع مرعاه المرار الوزاري رلم  1982لسنة  121والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311

 -الدور االول  4بالبرج  4، بجهة : شمة مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

 -المحور المركزي  26/  4علوي لطعة 

سٌجنتشر للتنمٌة السٌاحٌة   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  -  121

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

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

ى الخارج كما ٌجوز لها ، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف 4419برلم  21191313،لٌدت فى 

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

 -دور االول ال 4بالبرج  4والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -المحور المركزي  26/  4علوي لطعة 

شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    Trend For Advertisingترند للدعاٌة واالعبلن  -  121

 511110111أس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،ر

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4438برلم  21191313،لٌدت فى 

 -شارع الملن فٌصل  374وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تصمٌم وبٌع وتاجٌر المساحات  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    Trend For Advertisingن ترند للدعاٌة واالعبل -  122

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -االعبلنٌة 

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشر -استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

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

 4438برلم  21191313لٌدت فى ، 511110111ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

الامة  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -تصمٌم وبٌع وتاجٌر المساحات االعبلنٌة  -، عن الدعاٌة واالعبلن 

ن ٌجوز للشركة ا -وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

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

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

 -شارع الملن فٌصل  374

شركة  ،  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    KURDI SOLUTIONSكردي سولٌوشنز  -  123

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

برلم  21191314،لٌدت فى  511110111لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول ع

، عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  4466

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

 -حدائك االهرام  -منطمه ن  - 1عماره  3البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،   . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .   استصبلح وتجهٌز    GREENVESTجرٌنفست   -  124

افك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى بالمر

االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  

    2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رلم  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء

، عن .  4412برلم  21191313،لٌدت فى  111111110111.    تجارة  وتوزٌع وتورٌد البذور والتماوي   ،رأس مالها   

ك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  .   استصبلح وتجهٌز االراضى بالمراف

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع 

لم وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ر

.    تجارة  وتوزٌع وتورٌد البذور والتماوي ، بجهة :     2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

 --- 6شمة رلم  -دلة  -ش سعد زغلول  -عمارات الزراعٌٌن  4

راعٌة والمخصبات الزراعٌة شركة  ،  واالعبلف والمواد الخام الخاصة بها والحاصبلت الز   GREENVESTجرٌنفست   -  125

بانواعها ومبٌدات االفات الحشرٌة الزراعٌة والسماد العضوي واالسمدة الصلبة والسائلة والمركبة والمواد الكٌماوٌة بانواعها 

 واالالت والمعدات الزراعٌة بانواعها . زراعة النباتات الطبٌة والعطرٌة والخضر والفاكهة  . الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز

 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة    

، عن واالعبلف  4412برلم  21191313،لٌدت فى  111111110111بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما   ،رأس مالها   

زراعٌة والمخصبات الزراعٌة بانواعها ومبٌدات االفات الحشرٌة الزراعٌة والسماد والمواد الخام الخاصة بها والحاصبلت ال

العضوي واالسمدة الصلبة والسائلة والمركبة والمواد الكٌماوٌة بانواعها واالالت والمعدات الزراعٌة بانواعها . زراعة النباتات 

 -ز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة    الطبٌة والعطرٌة والخضر والفاكهة  . الامة وتشغٌل مصنع محطة لفر

عمارات  4بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ، بجهة :  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

 --- 6شمة رلم  -دلة  -ش سعد زغلول  -الزراعٌٌن 

بموافمة واجراءات التراخٌص بها        . المماوالت العامة والمتكاملة شركة  ،  ورد     GREENVESTجرٌنفست   -  126

والمتخصصة الكهرومٌكانٌكٌة . تصنٌع وتعبئة االسمدة الصلبه والسائلة والمركبة لدى الغٌر  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع 

ٌجوز للشركة أن تكون   -ت البلزمة لذلن   االعبلف بانواعها  . تمدٌم  خدمات مماومة االفات الزراعٌة واجراء البحوث والدرسا

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

  ، عن ورد 4412برلم  21191313،لٌدت فى  111111110111غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

بموافمة واجراءات التراخٌص بها        . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة الكهرومٌكانٌكٌة . تصنٌع وتعبئة االسمدة 

الصلبه والسائلة والمركبة لدى الغٌر  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعبلف بانواعها  . تمدٌم  خدمات مماومة االفات الزراعٌة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -سات البلزمة لذلن   واجراء البحوث والدر

 4وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ، بجهة : 

 --- 6شمة رلم  -دلة  -ش سعد زغلول  -عمارات الزراعٌٌن 

شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    GREENVESTجرٌنفست   -  127

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

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  4412برلم  21191313،لٌدت فى  111111110111أس مالها   لمباشرة نشاطها .  ،ر

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

شمة  -دلة  -ش سعد زغلول  -عمارات الزراعٌٌن  4باشرة نشاطها . ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 --- 6رلم 

التجارة االلكترونٌة  -شركة  ،   تصمٌم وادارة وتشغٌل الموالع االلكترونٌة    KURDI SOLUTIONSكردي سولٌوشنز  -  128

وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم  اعمال انتاج -الوساطه التجارٌة  -التسوٌك االلكترونً  -عبر االنترنت 

 -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   -المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

رها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌ -الدعاٌة واالعبلن 

، عن تصمٌم  4466برلم  21191314،لٌدت فى  511110111شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

اعمال انتاج  -الوساطه التجارٌة  -التسوٌك االلكترونً  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -وادارة وتشغٌل الموالع االلكترونٌة 

انتاج المحتوى   -وٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها وتط

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الدعاٌة واالعبلن  -االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - 1عماره  3التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 

 -حدائك االهرام  -منطمه ن 

صناعة  -1 شركة  ،  ."   S G T SOLATEL GREEN TECHNOLOGYاس جى تى سوالتل جرٌن تكنولوجى   -  129

ٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناع

 التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 ات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌان -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت  -1 ، عن ." 4481برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111،رأس مالها      -5

و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم بما تشمله من أنشطة صناعٌة 

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 -فٌصل   -اللبٌنى  -مارس  26ش مسجد نور االسبلم متفرع من   2، بجهة : العمار رلم  -5

شركة  ،  إدخال البٌانات علً    S G T SOLATEL GREEN TECHNOLOGYاس جى تى سوالتل جرٌن تكنولوجى   -  131

 الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 ذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات تنفٌ -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -11

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

، عن إدخال البٌانات  4481برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد   ،رأس مالها    -12

 علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -فٌصل   -اللبٌنى  -مارس  26نور االسبلم متفرع من ش مسجد   2إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد ، بجهة : العمار رلم  -12

مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة  -البحر المتوسط الحدٌثة للمماوالت   شركة  ،  سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  -  131

ات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك -اعمال شبكات التٌار الخفٌف 

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

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

برلم  21191331،لٌدت فى  11111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة اعمال شبكات التٌار الخفٌف  -، عن سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  4713

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

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

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 -غرب سومٌد  - 13المجاورة  - 15/  12بلون  8بالدور الثانً علوي لطعة  4لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

ومراكز نمل  شركة  ،  الباحثٌن   S G T SOLATEL GREEN TECHNOLOGYاس جى تى سوالتل جرٌن تكنولوجى   -  132

 تكنولوجٌا المعلومات 

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -14

مً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رل -15

 والثمافً والفنً.

 تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات الطالة الشمسٌة وشبكات المحمول "

،لٌدت فى  3111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   

 كز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، عن الباحثٌن ومرا 4481برلم  21191317

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -14

ا فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بم -15

 والثمافً والفنً.

 تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات الطالة الشمسٌة وشبكات المحمول "

ش مسجد نور االسبلم   2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة : العمار رلم 

 -فٌصل   -اللبٌنى  -مارس  26متفرع من 

شركة  ،  وغٌرها التى تزاول    S G T SOLATEL GREEN TECHNOLOGYاس جى تى سوالتل جرٌن تكنولوجى   -  133

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

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

برلم  21191317،لٌدت فى  3111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ، عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا 4481

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

ش   2شاطها . ، بجهة : العمار رلم واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ن

 -فٌصل   -اللبٌنى  -مارس  26مسجد نور االسبلم متفرع من 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رعاٌة الدارة وتشغٌل الصٌدلٌات   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  -  134

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4494برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 -المجاورة االولى  -الحً الثانً  - 2111ش مدرسة جٌل  - 1/  14عمارة  - 1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 الامة وادارة وتشغٌل الصٌدلٌات ومخازن االدوٌة  رعاٌة الدارة وتشغٌل الصٌدلٌات   شركة  ،  " -  135

 تسوٌك المنتجات الطبٌة -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

راخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على الت

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

،  4494برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111السٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات   ،رأس مالها    "

 الامة وادارة وتشغٌل الصٌدلٌات ومخازن االدوٌة  عن "

 لمنتجات الطبٌةتسوٌك ا -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

لبلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ا

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الحً  - 2111ش مدرسة جٌل  - 1/  14عمارة  - 1السٌاحة العبلجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات ، بجهة : شمه  "

 -المجاورة االولى  -الثانً 

رعاٌة الدارة وتشغٌل الصٌدلٌات   شركة  ،  الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فى جمٌع التخصصات  -  136

 لعبلجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

 تجارة وتوزٌع األدوٌة "

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

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

،لٌدت فى  1111110111ها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مال

، عن الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فى جمٌع التخصصات لعبلجهم وكل ما سبك ال  4494برلم  21191317

 ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

 تجارة وتوزٌع األدوٌة "

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

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

ش مدرسة  - 1/  14عمارة  - 1شمه طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -المجاورة االولى  -الحً الثانً  - 2111جٌل 

الامة وتشغٌل وادارة التصوٌر الفوتغرافً فٌما عدا ) التصوٌر  -مٌدٌا سٌتً لبلنتاج والتوزٌع   شركة  ،  الفنٌه والثمافٌه  -  137

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -الدعاٌة واالعبلن  -تحت الماء ( 

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

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

برلم  21191314،لٌدت فى  2111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ٌة واالعبلن الدعا -الامة وتشغٌل وادارة التصوٌر الفوتغرافً فٌما عدا ) التصوٌر تحت الماء (  -، عن الفنٌه والثمافٌه  4238

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

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

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

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ش االسراء  18عمار  - 1التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    Al - Baker for Arabian Investmentالباكر لبلستثمار العربً  -  138

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

ها وذلن طبما الحكام المانون ، عن تلحمها ب 4579برلم  21191321،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -ش ربٌع الجٌزي  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات شرك   Al - Baker for Arabian Investmentالباكر لبلستثمار العربً  -  139

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس 

ون لها مصلحة او ٌجوز للشركة ان تك - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

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

،لٌدت فى  511110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى ،  4579برلم  21191321

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

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون  - 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

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

 -ش ربٌع الجٌزي  11السالفة او تشترٌها او ، بجهة : 

     Alpha          Tec           For            Programming          Andتشارات والحلول الذكٌة الفا تن للبرمجٌات واالس -  141

      Consulting       And Smart Solutions    شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج

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

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

، عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  4651برلم  21191327،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     

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

-ش دمحم الششناوى  8واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 - - -فٌصل  -لن فٌصلمتفرع من ش الم

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  72مصطفً فتحً عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  141

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

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

برلم  21191324،لٌدت فى  5111110111تخدم طرق الرى   ،رأس مالها   مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تس

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  72، عن انشطة خاصة بمانون  4616

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

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان 

 -الهرم  -ش اشرف البطران من ش اللبٌنً  1 -دم طرق الرى ، بجهة : الدور الثالث بجوار كنتاكً تستخ

مصطفً فتحً عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك  -  142

انشطة خارج  - 2118لسنة  356عاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومرا 2117لسنة  351الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121: التسوٌك العماري تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  72لانون 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21191324،لٌدت فى  5111110111البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   

لسنة  351، عن الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  4616

: التسوٌك العماري تلتزم الشركة باحكام  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356ة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعا 2117

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

د الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بع

 -الهرم  -ش اشرف البطران من ش اللبٌنً  1 -ٌخل باحكام ، بجهة : الدور الثالث بجوار كنتاكً 

ام الموانٌن واللوائح مع مراعاة احك -مصطفً فتحً عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -  143

،لٌدت فى  5111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  4616برلم  21191324

ش اشرف البطران من ش  1 -ل على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث بجوار كنتاكً الشركة الحصو

 -الهرم  -اللبٌنً 

شركة  ،     TOURGANE                PRODUCTIONطرلان لبلنتاج الفنً                                             -  144

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة 

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4625برلم  21191325،لٌدت فى  8111110111نشاطها  ،رأس مالها   

ش ابو بكر بجوار نادي  26ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -الصٌد 

شركة  ،     TOURGANE                PRODUCTIONطرلان لبلنتاج الفنً                                             -  145

ت والمسلسبلت االذاعٌه والتلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه االنتاج الفنً والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تصحٌح الوان (  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -من ) تصوٌر 

غرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها 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 والئحتة   ،رأس مالها   

، عن االنتاج الفنً والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو  4625برلم  21191325،لٌدت فى  8111110111

 -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -ات والمسلسبلت االذاعٌه والتلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر والمسرحٌ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -تصحٌح الوان ( 

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

 -ش ابو بكر بجوار نادي الصٌد  26تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : 

رة المطاعم الثابتة والكافترٌات شركة  ،  الامة وتشغٌل وادا   Wonderful Mealsالوجبات العجٌبة                        -  146

ٌجوز للشركة  -جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌه ( وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن واي والحلوٌات والمكسرات والتوابل 

د تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل

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

، عن الامة  4646برلم  21191326،لٌدت فى  511110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

ة المطاعم الثابتة والكافترٌات جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌه ( وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن واي وتشغٌل وادار

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -والحلوٌات والمكسرات والتوابل 

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

الدور  - 311السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : الوحده 

 -الشٌخ زاٌد  -مول الجزٌرة ببلزا  -الثالث 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    Wonderful Mealsالوجبات العجٌبة                        -  147

، عن  4646برلم  21191326،لٌدت فى  511110111الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الدور  - 311لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحده واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -الشٌخ زاٌد  -مول الجزٌرة ببلزا  -الثالث 
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      Consulting       And Smart Solutions    شركة  ،  إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 وتطوٌرها. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت - 13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 14

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  - 15

 والثمافً والفنً.

شركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ال

، عن إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  4651برلم  21191327،لٌدت فى  211110111لد تعاونها   ،رأس مالها   

 المعلومات 

 وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت  - 13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 14

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  - 15

 والثمافً والفنً.

ركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش

 - - -فٌصل  -متفرع من ش الملن فٌصل-ش دمحم الششناوى  8لد تعاونها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز    ELHADATH                      ACADEMY                 M.Aالحدث اكادٌمً ام اٌه  -  151

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -اعداد وتنظٌم ورش العمل  -اعداد وتنظٌم الدورات التدرٌبٌة  -تنمٌة الموارد البشرٌة العداد وتدرٌب و

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

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له

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

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  4687م برل 21191328،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -اعداد وتنظٌم ورش العمل  -اعداد وتنظٌم الدورات التدرٌبٌة  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ى تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها عل

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

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

 -الهرم  -حدائك االهرام  -) هـ ( البواٌة الثانٌة  1: عمارة رلم 

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات شركة  ،  "   AHMED SUSHIأحمد سوشً  -  152

 إلامة وتنظٌم الحفبلت العامة والخاصة. "

 التورٌدات العمومٌة "

 تورٌد الوجبات والمؤكوالت بكافة أنواعها وعلً األخص السوشً. إعداد وتجهٌز وتعبئة وتغلٌف و -               

تمدٌم وتوصٌل كافة أنواع المؤكوالت والوجبات وعلً األخص السوشً والحلوٌات والمشروبات إلً األماكن العامة  -               

 والخاصة. 

 األخص السوشً.  التسوٌك عبر االنترنت للمنتجات الخاصة بالمؤكوالت وعلً -               

الامة وتشغٌل وادارة  ، عن " 4711برلم  21191331،لٌدت فى  31111110111االستٌراد   ،رأس مالها                  

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

 إلامة وتنظٌم الحفبلت العامة والخاصة. "

 التورٌدات العمومٌة "

 إعداد وتجهٌز وتعبئة وتغلٌف وتورٌد الوجبات والمؤكوالت بكافة أنواعها وعلً األخص السوشً.  -               

تمدٌم وتوصٌل كافة أنواع المؤكوالت والوجبات وعلً األخص السوشً والحلوٌات والمشروبات إلً األماكن العامة  -               

 والخاصة. 

 عبر االنترنت للمنتجات الخاصة بالمؤكوالت وعلً األخص السوشً.  التسوٌك -               

 المنٌب -شارع عبدالعلٌم رفعت  4(  بالعمار رلم  3،  2،  1االستٌراد ، بجهة : المحبلت أرلام )                

 شركة  ،  والتصدٌر    AHMED SUSHIأحمد سوشً  -  153

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  121نون رلم تلتزم الشركه باحكام الما               

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الغرض. 

لوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا

،لٌدت  31111110111لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

 ، عن والتصدٌر  4711برلم  21191331فى 

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  121ن رلم تلتزم الشركه باحكام المانو               

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الغرض. 

جوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو

(   3،  2،  1لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : المحبلت أرلام ) 

 المنٌب -شارع عبدالعلٌم رفعت  4بالعمار رلم 

ركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ش   AHMED SUSHIأحمد سوشً  -  154

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

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  ، عن 4711برلم  21191331،لٌدت فى  31111110111مالها   

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

 المنٌب -م رفعت شارع عبدالعلٌ 4(  بالعمار رلم  3،  2،  1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المحبلت أرلام ) 

 -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    HRشركة اكادٌمٌة اتش ار للخدمات التعلٌمٌة  -  155

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

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاو

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

، عن الامة وتشغٌل مركز  4485برلم  21191317،لٌدت فى  511110111اطها  ،رأس مالها   التراخٌص البلزمة لمباشرة نش

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

لسم ثانً  -ش السنترال  -عمارة الشرٌف السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الفٌوم 

 -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    TRIPLE S GROUPشركة مجموعة تربل اس للتجارة  -  156

تورٌد وتركٌب خطوط  -تورٌد المواد الغذائٌة والمحاصٌل الزراعٌة  -تورٌد لطع غٌار ومستلزمات المصانع  -التورٌدات العمومٌة 

تورٌد  -تورٌد مستلزمات الدعاٌة واالعبلن  -تورٌد مواد ومستلزمات الطباعة والتعبئة والتغلٌف  -االنتاج وصٌانتها وتشغٌلها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تورٌد مكونات غذائٌة تدخل فً تصنٌع  -وتركٌب وتشغٌل انظمة الطالة الشمسٌة من تولٌد الكهرباء وتسخٌن المٌاه ولطع غٌارها 

، عن  4499برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111تورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة   ،رأس مالها    -المواد الغذائٌة  وانتاج

تورٌد المواد  -تورٌد لطع غٌار ومستلزمات المصانع  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تورٌد مواد ومستلزمات الطباعة والتعبئة  -رٌد وتركٌب خطوط االنتاج وصٌانتها وتشغٌلها تو -الغذائٌة والمحاصٌل الزراعٌة 

تورٌد وتركٌب وتشغٌل انظمة الطالة الشمسٌة من تولٌد الكهرباء وتسخٌن المٌاه  -تورٌد مستلزمات الدعاٌة واالعبلن  -والتغلٌف 

 - 11تورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة ، بجهة : الحً  -لمواد الغذائٌة تورٌد مكونات غذائٌة تدخل فً تصنٌع وانتاج ا -ولطع غٌارها 

 - 211شمة  - 3عمارة  -المجاورة الثامنة 

شركة  ،  ومعدت التكٌٌف المركزٌة واعمال الصاج والتهوٌة    TRIPLE S GROUPشركة مجموعة تربل اس للتجارة  -  157

اجهزه االنذار  -لكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبة تورٌد وتركٌب االجهزة اال -واجهزة ومعدات االتصاالت 

تورٌد وتركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك  -البوابات االلكترونٌة ( واجهزة الذكاء االصطناعً والصٌانة المتنملة لما سبك  -

تورٌد  - 2113لسنة  64ٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم واالنظمة الكهرومٌمانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وز

، عن  4499برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111وصٌانة ادوات االنماذ واالسعافات االولٌة واالدوات   ،رأس مالها   

كترونٌة للمنشات من تورٌد وتركٌب االجهزة االل -ومعدت التكٌٌف المركزٌة واعمال الصاج والتهوٌة واجهزة ومعدات االتصاالت 

البوابات االلكترونٌة ( واجهزة الذكاء االصطناعً والصٌانة المتنملة لما سبك  -اجهزه االنذار  -الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبة 

الدفاع  تورٌد وتركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌمانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك مع مراعاة لرار وزٌر -

المجاورة  - 11تورٌد وصٌانة ادوات االنماذ واالسعافات االولٌة واالدوات ، بجهة : الحً  - 2113لسنة  64واالنتاج الحربً رلم 

 - 211شمة  - 3عمارة  -الثامنة 

والكهربائٌة تورٌد كافة االجهزة المنزلٌة  -شركة  ،  الرٌاضٌة    TRIPLE S GROUPشركة مجموعة تربل اس للتجارة  -  158

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري  -تسوٌك المنتجات  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -الدعاٌة واالعبلن  -بانواعها 

اعداد دراسات الجدوي  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311رلم 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة  -للمشروعات 

، عن  4499برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111والمانون رلم   ،رأس مالها    1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

تسوٌك  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -الدعاٌة واالعبلن  -لكهربائٌة بانواعها تورٌد كافة االجهزة المنزلٌة وا -الرٌاضٌة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -المنتجات 

 -مماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة ال -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -واجراءات الترخٌص بها 

 - 11والمانون رلم ، بجهة : الحً  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 - 211شمة  - 3عمارة  -المجاورة الثامنة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121شركة  ،     TRIPLE S GROUPشركة مجموعة تربل اس للتجارة  -  159

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

ان تكون لها مصلحة او تشترن ٌجوز للشركة  -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

،لٌدت فى  11111110111فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121، عن  4499برلم  21191318

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

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  ٌجوز للشركة -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

 - 211شمة  - 3ة عمار -المجاورة الثامنة  - 11الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : الحً 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع    TRIPLE S GROUPشركة مجموعة تربل اس للتجارة  -  161

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

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  4499برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111مالها   

 11احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

 - 211شمة  - 3عمارة  -المجاورة الثامنة  -

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   Food 911 911مؤكوالت  -  161



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4514برلم  21191318،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 -خ زاٌد الشٌ - 16الحً  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول بدر الدٌن 

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا    Food 911 911مؤكوالت  -  162

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي 

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى ت

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

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  4514برلم  21191318،لٌدت فى  511110111  والمرارات السارٌة   ،رأس مالها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي 

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاو

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

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً  -الدٌن  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : مول بدر

 الدعاٌة واالعبلن شركة  ،  . "   Advanced Adادفانسٌد اد  -  163

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

االستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة و "

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  . 27فً المادة 

، عن . " 4532برلم  21191319،لٌدت فى  1511110111ر والتوكٌبلت   ،رأس مالها   االستٌراد والتصدٌ "

 الدعاٌة واالعبلن 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

ستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واال "

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  . 27فً المادة 

 - - -امام مصنع كرسبً  -سمارة السٌاحً  -طرٌك المرٌوطٌة  -والتوكٌبلت ، بجهة : الحرانٌة االستٌراد والتصدٌر  "

 شركة  ،  التجارٌة   Advanced Adادفانسٌد اد  -  164

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

 المٌام باعمال التمطٌع والحفر علً الخامات المختلفة "

 الامة وتشغٌل مطبعة

 ، عن التجارٌة 4532برلم  21191319،لٌدت فى  1511110111االنتاج الفنى والتوزٌع السٌنمائً   ،رأس مالها    "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121لتزم الشركه باحكام المانون رلم ت

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام باعمال التمطٌع والحفر علً الخامات المختلفة "

 الامة وتشغٌل مطبعة

 - - -امام مصنع كرسبً  -سمارة السٌاحً  -طرٌك المرٌوطٌة  -االنتاج الفنى والتوزٌع السٌنمائً ، بجهة : الحرانٌة  "

 شركة  ،  والتلٌفزٌونً   Advanced Adادفانسٌد اد  -  165

تصمٌم جمٌع تطبٌمات المالتٌمٌدٌا والجرافٌن والرسوم المتحركة والتصمٌمات ثنائٌة وثبلثٌة ورباعٌة االبعاد وتمدٌم  "

 االستشارات الخاصة بهذا المجال

 علً الترخٌص البلزم من الجهات المعنٌة ( انشاء وتصمٌم الموالع االلكترونٌة وادارتها ) بعد الحصول -

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -

 1511110111 تصمٌم وتركٌب اللوحات والبلفتات االعبلنٌة واالرشادٌة بكافة انواعها وشاشات العرض المرئٌة   ،رأس مالها  -

 ، عن والتلٌفزٌونً 4532برلم  21191319،لٌدت فى 

تصمٌم جمٌع تطبٌمات المالتٌمٌدٌا والجرافٌن والرسوم المتحركة والتصمٌمات ثنائٌة وثبلثٌة ورباعٌة االبعاد وتمدٌم  "

 االستشارات الخاصة بهذا المجال

 ً الترخٌص البلزم من الجهات المعنٌة ( انشاء وتصمٌم الموالع االلكترونٌة وادارتها ) بعد الحصول عل-

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -

طرٌك  -ة تصمٌم وتركٌب اللوحات والبلفتات االعبلنٌة واالرشادٌة بكافة انواعها وشاشات العرض المرئٌة ، بجهة : الحرانٌ-

 - - -امام مصنع كرسبً  -سمارة السٌاحً  -المرٌوطٌة 

 شركة  ،  بالمٌادٌن   Advanced Adادفانسٌد اد  -  166

 اصدار نشرات غٌر دورٌة.-

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 بالمٌادٌن 4532برلم  21191319،لٌدت فى  1511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 اصدار نشرات غٌر دورٌة.-

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا 

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

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

 - - -امام مصنع كرسبً  -سمارة السٌاحً  -طرٌك المرٌوطٌة  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحرانٌة 

سوهو ستدٌو للتصمٌم الهندسً   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  167

، عن مراعاة احكام  4564برلم  21191321،لٌدت فى  511110111زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   كافة التراخٌص البل

 8الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -ش اٌران  - 83عمار رلم  -بالدور الرابع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد    WORLD COACHING ORGANIZATIONد كوتشٌنج اورجنٌزٌشن وورل -  168

تمدٌم االستشارات  -اعداد وتصمٌم البرامج التدرٌبٌة  -اعداد االبحاث والدراسات العلمٌة والمهنٌة  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ فً كافة المجاالت ) فٌما عدا االستشارات المانون

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

،  4549برلم  21191321،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      الدعاٌة واالعبلن -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

اعداد وتصمٌم  -اعداد االبحاث والدراسات العلمٌة والمهنٌة  -عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت ) فٌما عدا االستشارات المانونٌ -البرامج التدرٌبٌة 

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

 - 5، بجهة : عمار رلم الدعاٌة واالعبلن  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -ش الدكتور دمحم شاهٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،     WORLD COACHING ORGANIZATIONوورلد كوتشٌنج اورجنٌزٌشن  -  169

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن  4549برلم  21191321،لٌدت فى  511110111ا   لمباشرة نشاطها  ،رأس ماله

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

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

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

 -ش الدكتور دمحم شاهٌن  - 5: عمار رلم 

مماوالت االعمال المعمارٌة والهندسٌة  -سوهو ستدٌو للتصمٌم الهندسً   شركة  ،  اعداد التصمٌمات والرسومات الهندسٌة  -  171

ٌجوز للشركة ان  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -تجارة وتوزٌع وتورٌد االثاث والمستلزمات المنزلٌة والهندسٌة  -

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشت

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

، عن اعداد التصمٌمات  4564برلم  21191321،لٌدت فى  511110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

 -تجارة وتوزٌع وتورٌد االثاث والمستلزمات المنزلٌة والهندسٌة  -مماوالت االعمال المعمارٌة والهندسٌة  -والرسومات الهندسٌة 

اى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 

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

 -لدور الرابع با 8فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، بجهة : شمة رلم 

 -ش اٌران  - 83عمار رلم 

 االستثمار و التسوٌك العمارى . شركة  ،  . "   MASمجد األعمال السعودٌة لؤلستثمار و التطوٌر العماري المحدودة  -  171

شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982لسنه  121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  "

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 كتابة كمبٌوتر ) -تلٌفون  -تصوٌر  -خدمات رجال االعمال من (فاكس "

 ا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون "

 المماوالت العامة "

 االستثمار و التسوٌك العمارى . ، عن . " 4371برلم  21191311،لٌدت فى  2111110111ٌجوز   ،رأس مالها     - 

شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982لسنه  121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  "

ى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة ا

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كتابة كمبٌوتر ) -تلٌفون  -تصوٌر  -خدمات رجال االعمال من (فاكس "

 رٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التو "

 المماوالت العامة "

 - - -الواسطً -ٌجوز ، بجهة : افوة بجوار الجمعٌة الزراعٌة   - 

شركة  ،  للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن    MASمجد األعمال السعودٌة لؤلستثمار و التطوٌر العماري المحدودة  -  172

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

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

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

، عن للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع  4371برلم  21191311،لٌدت فى  2111110111مالها   

ارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخ

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

لزراعٌة والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : افوة بجوار الجمعٌة ا

 - - -الواسطً -

تصمٌم وادارة الموالع  -التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  -وكالة مصر للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن  -  173

به  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح -االلكترونٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

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

التسوٌك االلكترونً  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4222برلم  21191313،لٌدت فى  121110111علٌها   ،رأس مالها   المنصوص 

 -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة  -عبر االنترنت 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به 

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

المحور  -سنتر سٌتً ستار  - 3برج رلم  218ا ، بجهة : محل رلم الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌه

 -المركزي 

التوكٌبلت  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27وكالة مصر للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  فى المادة  -  174

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

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

شترن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن فى  4222برلم  21191313،لٌدت فى  121110111باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

 1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 

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

مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -المنظمة لهذا الغرض 

 -المحور المركزي  -سنتر سٌتً ستار  - 3برج رلم  218: محل رلم 

وكالة مصر للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  -  175

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

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

عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ،  4222برلم  21191313،لٌدت فى  121110111

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

صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 -المحور المركزي  -سنتر سٌتً ستار  - 3برج رلم  218محل رلم 
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 -التورٌدات العمومٌة  -سولٌتٌر للتورٌدات العامة   شركة  ،  تجارة وترٌد المبلبس الجاهزة والمفروشات ومستلزماتها  -  176

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -ات الفنادق والممار االدارٌة والمحبلت والمستشفٌات والموالت تجارة وتورٌد لوازم واكسسوار

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 تجارة وترٌد المبلبس الجاهزة  4581برلم  21191321،لٌدت فى  511110111مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

سوارات الفنادق والممار االدارٌة والمحبلت تجارة وتورٌد لوازم واكس -التورٌدات العمومٌة  -والمفروشات ومستلزماتها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -والمستشفٌات والموالت 

ئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

غرب  - 13مجاورة  1تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : ق 

 -سومٌد 

 سولٌتٌر للتورٌدات العامة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة -  177

 لمباشرة نشاطها

  

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  4581برلم  21191321،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 -غرب سومٌد  - 13مجاورة  1كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ق 

جملة والتجزئه للمواد الغذائٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او حاكمى للموالح والبن والسكاكٌر   شركة  ،  تجارة ال -  178

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

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

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

ئٌة   ٌجوز للشركة ان ، عن تجارة الجملة والتجزئه للمواد الغذا 4589برلم  21191324،لٌدت فى  11121110111،رأس مالها   

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

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

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الما

 - 3محل رلم  211عمارة  - 2مج   - 1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحً 

مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلومنٌوم باب وشبان : الا 2117لسنة  72دمحم احمد السٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  انشطة لانون  -  179

النمل البحري العالً البحار وٌشمل نمل الخامات والبضائع والركاب خارج المٌاه االللٌمٌة باستخدام السفن  -وواجهات ومطابخ 

 -ٌدات العمومٌة : التور 2117لسنة  72انشطة خارج لانون  -ووسائل النمل البحري المختلفة كالنالبلت والبواخر والعبارات 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 72، عن انشطة لانون  4638برلم  21191326،لٌدت فى  3111110111وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال   ،رأس مالها   

النمل البحري العالً البحار وٌشمل نمل  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلومنٌوم باب وشبان وواجهات ومطابخ : الامة  2117لسنة 

 -الخامات والبضائع والركاب خارج المٌاه االللٌمٌة باستخدام السفن ووسائل النمل البحري المختلفة كالنالبلت والبواخر والعبارات 

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ت العمومٌة : التورٌدا 2117لسنة  72انشطة خارج لانون 

ش مسجد الهدي   9فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ، بجهة :  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

 -تمسٌم عمرو بن العاص  -

ء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص دمحم احمد السٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  ٌنشى -  181

تلتزم الشركة بافراد حسابات  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة به

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  2117لسنة  72الواردة بمانون االستثمار رلم 

اسٌس الشركة اى حك ، عن ٌنشىء ت 4638برلم  21191326،لٌدت فى  3111110111المانون مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

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

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة  -المنظمة لهذا الغرض 

علً ان التتمتع االنشطة خارج  2117لسنة  72الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم بهذا 
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تمسٌم عمرو بن العاص  -ش مسجد الهدي   9لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام ، بجهة : 

- 

ٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص دمحم احمد الس -  181

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات  4638برلم  21191326،لٌدت فى  3111110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تمسٌم عمرو بن  -ش مسجد الهدي   9لمباشرة نشاطها ، بجهة :  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

 -العاص 

شركة االكادٌمٌة العربٌة الدولٌة لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  تمدٌم االستشارات فً مجال العبللات العامة ) فٌما عدا  -  182

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ومٌه تورٌدات عم -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن  4673برلم  21191328،لٌدت فى  1111110111مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   

ٌادة تمدٌم االستشارات فً مجال العبللات العامة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ز

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

 -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27علٌها فى المادة 

مساكن  - 1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة : عمارة  -مٌه تورٌدات عمو

 -الهرم  -اللٌبنً  -الوطنٌة 

شركة االكادٌمٌة العربٌة الدولٌة لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  -  183

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

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

، عن وغٌرها التى تزاول اعماال  4673برلم  21191328،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     البلزمة لمباشرة نشاطها

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

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

 -الهرم  -اللٌبنً  -مساكن الوطنٌة  - 1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

لن طبما الحكام المانون والئحتة شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ   Royal Agenciesروٌال للوكاالت   -  184

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 ، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 4691برلم  21191328،لٌدت فى  11111110111نشاطها .  ،رأس مالها   

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

 -مجمع الصفوة سٌتً  13البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

االستٌراد تلتزم  -المماوالت العامة  -عمومٌة مٌراج للمماوالت والتورٌدات العمومٌة واالستٌراد   شركة  ،  التورٌدات ال -  185

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

ا من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضه

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 21191328،لٌدت فى  21111110111الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى   ،رأس مالها   

والمانون  1982لسنة  121االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المماوالت العامة  -لعمومٌة ، عن التورٌدات ا 4691برلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1982لسنة  121رلم 

ها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرض

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الغرض 

 -شارع السودان  319باعمالها او التى ، بجهة : 

واالستٌراد   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  مٌراج للمماوالت والتورٌدات العمومٌة -  186

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

فة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

، عن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  4691برلم  21191328،لٌدت فى  21111110111
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عاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مرا

 -شارع السودان  319والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  شركة  ،  . "   Royal Agenciesروٌال للوكاالت   -  187

واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح  لبلستزراع.

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

.  "    2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

استصبلح وتجهٌز  ، عن . " 4691برلم  21191328،لٌدت فى  11111110111تلتزم الشركه باحكام   ،رأس مالها   

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

 األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

.  "    2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

 -مجمع الصفوة سٌتً  13تلتزم الشركه باحكام ، بجهة : 

فى شان  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121شركة  ،  المانون رلم    Royal Agenciesلوكاالت  روٌال ل -  188

سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 

 ما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وب

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .  "

 االستثمار العمارى . "

  

 11111110111تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة   ،رأس مالها    "

فى شان سجل  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121، عن المانون رلم  4691برلم  21191328،لٌدت فى 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .  "

 االستثمار العمارى . "

  

 -مجمع الصفوة سٌتً  13تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ، بجهة :  "

شركة  ،  بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة    Royal Agenciesروٌال للوكاالت   -  189

من لانون سوق رأس المال  27عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او - . "والئحته التنفٌذٌة (  

او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها 

، عن بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  4691برلم  21191328،لٌدت فى  11111110111أس مالها   اداراتها او استغبللها لحسابها   ،ر

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها - ة (  . "من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌ 27علٌها فً المادة 
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 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ه وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌ

 -مجمع الصفوة سٌتً  13، بجهة :  واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها

 اعداد دراسة الجدوى والمشوعات شركة  ،  او لحساب الغٌر  "   Royal Agenciesروٌال للوكاالت   -  191

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت.- "

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة.-

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات الثمٌلة.- "

 لتصنٌع الحدٌد و الصلب . الامة وتشغٌل مصنع-

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزة االلكترونٌة .-

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

،لٌدت  11111110111مج فى الهٌئات   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

 اعداد دراسة الجدوى والمشوعات ، عن او لحساب الغٌر  " 4691برلم  21191328فى 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت.- "

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة.-

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات الثمٌلة.- "

 الحدٌد و الصلب . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع-

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزة االلكترونٌة .-

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

 -مجمع الصفوة سٌتً  13لهٌئات ، بجهة : لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -المماوالت العامة  -امتداد لبلستثمار العماري والمماوالت   شركة  ،  االستثمار العماري  -  191

ا على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

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

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

 -المماوالت العامة  -، عن االستثمار العماري  4696برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111ها  ،رأس مالها   لمباشرة نشاط

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضً  87فٌبل  2مج  - 9التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

شركة  ،  تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار    KEYEGكً اٌجٌبت لحلول تكنولوجٌا المعلومات  -  192

لٌل اعمال التوصٌف والتح -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -تصٌم وبٌع برامج الكمبٌوتر والتدرٌب علٌها  -التراخٌص لبلزمة ( 

والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات 

 -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن  4293برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111ت على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة   ،رأس مالها   ادخال البٌانا

التجارة  -تصٌم وبٌع برامج الكمبٌوتر والتدرٌب علٌها  -تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص لبلزمة ( 

والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال اعمال التوصٌف  -االلكترونٌة عبر االنترنت 

انتاج المحتوى  -انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

بٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ، بجهة : الدور ادخال ال -االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -حً الجامعة  -بجوار مدرسة الرسالة 
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 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف    KEYEGكً اٌجٌبت لحلول تكنولوجٌا المعلومات  -  193

 -_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التج

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

 21191316،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها    التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  

، عن _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب  4293برلم 

ٌة تلتزم الشركة باحكام االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجار -_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8علٌها 

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

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال 

 -حً الجامعة  -جهة : الدور بجوار مدرسة الرسالة ٌخل ، ب

التجارة العامة  -شركة  ،  باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    KEYEGكً اٌجٌبت لحلول تكنولوجٌا المعلومات  -  194

تورٌد  -تلزماتها والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومس

تمدٌم االستشارات فً مجال االرشفة االلكترونٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -وتركٌب اجهزة المرالٌه الداخلٌة 

كات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشر

، عن  4293برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تمدٌم االستشارات فً مجال االرشفة  -تورٌد وتركٌب اجهزة المرالٌه الداخلٌة  -مستلزماتها تجارة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر و

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

شركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : الدور بجوار االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ال

 -حً الجامعة  -مدرسة الرسالة 

من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27شركة  ،  فى المادة    KEYEGكً اٌجٌبت لحلول تكنولوجٌا المعلومات  -  195

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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

من  27، عن فى المادة  4293برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور بجوار مدرسة الرسالة 

 -حً الجامعة 

 -التورٌدات العمومٌة  -جبل الشرق للمماوالت والتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  196

الامة او  -ت العامة والمتكاملة والمتخصصة مماوالت اعمال الطرق وحفر االبار واعمال التكرٌن واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة المماوال

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  -تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتةصٌبلتها 

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

، عن  4347برلم  21191311،لٌدت فى  911111110111اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة   ،رأس مالها   

ماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة مماوالت اعمال الم -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او  -الطرق وحفر االبار واعمال التكرٌن واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة 

لسنة  121مانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام ال -الصرف الصناعً والتنمٌة وتةصٌبلتها 

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

 -المحور المركزي  - 2المجاورة  -الحً الثانً  587عمارة  - 1: شمة رلم 

مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  جبل الشرق للمماوالت والتجارة   شركة  ،  اى حك فى -  197

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ا على تحمٌك غرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ك ، عن اى ح 4347برلم  21191311،لٌدت فى  911111110111مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -المنظمة لهذا الغرض 

اونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تع

 1 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : شمة رلم

 -حور المركزي الم - 2المجاورة  -الحً الثانً  587عمارة  -

جبل الشرق للمماوالت والتجارة   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   -  198

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4347برلم  21191311،لٌدت فى  911111110111،رأس مالها   

 -المحور المركزي  - 2المجاورة  -الحً الثانً  587عمارة  - 1، بجهة : شمة رلم  البلزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -نٌو درٌم للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -  199

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا

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

صول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 -، عن التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  4355برلم  21191311،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال -التورٌدات العمومٌة 

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

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

 -خلف محطة المٌاه  -جزٌرة الشعٌر  -ٌناٌر  25افة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع الشركة الحصول على ك

 -الوراق 

البٌت بٌتن الدارة المنشات الفندلٌة   شركة  ،  تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  211

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراع

، عن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  4416برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -المهندسٌن  -الدور االرضً  -ش احمد عرابً  37على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري البٌت بٌتن الدارة المنشات الفندلٌة   شركة  ،  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والم -  211

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ها ٌجوز للشركة ان تكون ل -المماوالت العامة  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -الترخٌص بها 

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

، عن  4416برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان   ،رأس مالها   

 2112لسنة  311ٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموت

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  ٌجوز للشركة ان تكون لها -المماوالت العامة  -والسكنٌة والفندلٌة 

 37التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -الدور االرضً  -ش احمد عرابً 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات   الطبً مصر لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ، -  212

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

التجارة  -راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  من لانون سوق 27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الامة وتنظٌم المعارض  -الدعاٌة واالعبلن  -االلكترونٌة عبر االنترنت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الساري 

، عن تمدٌم  4469برلم  21191314،لٌدت فى  11111110111والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار   ،رأس مالها   

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

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

 -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الساري  -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الدور  -شارع ابً امامة  11الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار ، بجهة :  -الدعاٌة واالعبلن 

 -االول 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -طبً مصر لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( ال -  213

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

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

 21191314،لٌدت فى  11111110111شاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ن

 -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -، عن التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة (  4469برلم 

هة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

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

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

 -الدور االول  -شارع ابً امامة  11التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

استصبلح  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخلبلت بانواعها    OLIVATOمصنع أولٌفاتو لتصنٌع الزٌتون  -  214

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

أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  21191318،لٌدت فى  2111110111االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة   ،رأس مالها    - 2118

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخلبلت بانواعها  4513

راضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح لبلستزراع  , واستزراع اال

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

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  - 2118سنة ل 356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

 - 1986عمار رلم  -المجاورة السابعة  -العمرانٌة الجدٌدة ، بجهة : الحً الثانً 

المماوالت  -شركة  ،  التسوٌك العماري    REALISTIC FOR REAL ESTATE SERVICESرٌالستٌن للخدمات العمارٌة  -  215

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -ات مماوالت التشطٌب -العمومٌة 

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

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

برلم  21191315،لٌدت فى  511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز لل -مماوالت التشطٌبات  -المماوالت العمومٌة  -، عن التسوٌك العماري  4271

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

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

أ عمر  8احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -من ش عمان  -بن الخطاب 

ٌا المعلومات و شركة  ،  .صناعة تكنولوج   I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  216

االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و 

 التعلٌم التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  أعمال تصمٌم -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

علومات و االتصاالت بما ، عن .صناعة تكنولوجٌا الم 4277برلم  21191315،لٌدت فى  5111110111إدخال   ،رأس مالها    -

تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً . 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 ج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتا -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 - - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146إدخال ، بجهة : فٌبل  -

شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل    I-Serve Technologyمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات  العال -  217

 اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 كات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم لشب -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 ، عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  4277برلم  21191315

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

البوابه  -شارع الجٌش  -ع  146اكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة : فٌبل إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومر -

 - - -حدائك االهرام  -الرابعه 

 شركة  ،     I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  218

 تصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واال -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.

 مماوالت انشاء و تطوٌر المبانى الذكٌة و الصٌانة المتنملة لما سبك "

 انشاء و تطوٌر تطبٌمات الهواتف الذكٌة "

 مة و تشغٌل و تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاطالا "

إنشاء وإدارة  -، عن  4277برلم  21191315،لٌدت فى  5111110111تمدٌم االستشارات فى مجال   ،رأس مالها    "

 تطوٌرها.مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت و

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مماوالت انشاء و تطوٌر المبانى الذكٌة و الصٌانة المتنملة لما سبك "

 انشاء و تطوٌر تطبٌمات الهواتف الذكٌة "

 ل و تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاطالامة و تشغٌ "

 - - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146تمدٌم االستشارات فى مجال ، بجهة : فٌبل  "

تكنولوجٌا المعلومات (فٌما عدا   شركة  ،   I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  219

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

وق رأس المال من لانون س  27األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 والئحته التنفٌذٌة ( .

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

، عن  4277برلم  21191315،لٌدت فى  5111110111و اجراءات الترخٌص بها  مع مراعاه المرار الوزارى   ،رأس مالها   

نولوجٌا المعلومات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ تك

من   27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 أس المال والئحته التنفٌذٌة ( .لانون سوق ر

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

 - -م حدائك االهرا -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146و اجراءات الترخٌص بها  مع مراعاه المرار الوزارى ، بجهة : فٌبل 

- 

بشان شركات  2112لسنة  311شركة  ،  رلم    I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  211

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 م المعلومات الجغرافٌةاعداد و تطوٌر االبحاث العلمٌة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و نظ "

تورٌد و تشغٌل و ادارة اجهزة الحاسب االلى و مشتمبلتها و اجهزة الشبكات و مشتمبلتها و الطابعات و االحبار و  "

 مشتمبلتها و جمٌع اجهزة تكنولوجٌا المعلومات و مستلزماتها و الصٌانه المتنملة لما سبك

،لٌدت فى  5111110111وتنظٌم   ،رأس مالها    1982لسنه  121نون رلم التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام الما "

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص  2112لسنة  311، عن رلم  4277برلم  21191315

 بها 

 م المعلومات الجغرافٌةاعداد و تطوٌر االبحاث العلمٌة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و نظ "

تورٌد و تشغٌل و ادارة اجهزة الحاسب االلى و مشتمبلتها و اجهزة الشبكات و مشتمبلتها و الطابعات و االحبار و  "

 مشتمبلتها و جمٌع اجهزة تكنولوجٌا المعلومات و مستلزماتها و الصٌانه المتنملة لما سبك

 -شارع الجٌش  -ع  146وتنظٌم ، بجهة : فٌبل  1982لسنه  121نون رلم التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام الما "

 - - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه 

شركة  ،  اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ    I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  211

عد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال ب

 ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 مماوالت البنٌة التحتٌة و مراكز تشغٌل تمنٌة المعلومات "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 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 الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن  4277برلم  21191315،لٌدت فى  5111110111التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة   ،رأس مالها   

ئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنش

 غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 مماوالت البنٌة التحتٌة و مراكز تشغٌل تمنٌة المعلومات "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

 - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ، بجهة : فٌبل 

- 

شركة  ،  غرضها إال بعد الحصول على    I-Serve Technologyحلول تكنولوجٌا المعلومات  العالمٌة لخدمات و -  212

ٌجوز للشركة أن   -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   

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

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

،لٌدت فى  5111110111مالها    المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس

، عن غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال  4277برلم  21191315

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها ال

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

 - - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146فٌبل والمرارات السارٌة ، بجهة : 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة    I-Serve Technologyالعالمٌة لخدمات وحلول تكنولوجٌا المعلومات   -  213

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  

  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4277لم بر 21191315،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

 - - -حدائك االهرام  -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش  -ع  146لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌبل 

الامة وتشغٌل وادارة  شركة  ،  . "   Sun Flowerشركة مدارس وحضانات زهرة الشمس خاصه ولغات   -  214

 م الخدمات التعلٌمٌةالمدارس وتمدٌ

 الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانه "

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

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

وتشغٌل الامة  ، عن . " 4284برلم  21191315،لٌدت فى  511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة

 الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانه "

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

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

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

 الجٌزه -اكتوبر   6 -الثانٌة ـ مدٌنة الفردوس  بلون حضانه ـ المجاورة  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : لطعة ح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان  -شركة أكادٌمٌة االهرام الدولٌه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  215

ها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمال

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

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

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  4315برلم  21191316،لٌدت فى  311110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

تعاونها على تحمٌك غرضها 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 

 -الدور الثالث  - 311الوحده  -ش الهرم  191ة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

شركة     CHE - Technics for integratedسً اتش اي تكنٌن للمشروعات المتكاملة                                        -  216

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -التورٌدات العمومٌة  -،  المماوالت العامة 

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

  

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  4364برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها     

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

على تحمٌك غرضها 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 البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -الهرم  -ومبً  -شارع د. حسٌن عباس  7بالدور االرضً العمار  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 شركة  ،   األنشطة الصناعٌة التً من شؤنها تحوٌل المواد والخامات وتغٌٌر   Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  217

هٌئتها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتها ، وتجمٌع االجزاء والمكونات وتركٌبها النتاج منتجات وسٌطة او نهائٌة ، 

 وال ٌشمل ذلن صناعة الدخان والتمبان والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق) والمشروبات الكحولٌة والخمور بؤنواعة .

 المعدات الصناعٌة وخطوط االنتاج وادارة التنفٌذ او اعادة الهٌكلة للمصانع ، وٌشمل ذلن :تصمٌم او تصنٌع االالت و -

، عن  4358برلم  21191311،لٌدت فى  511110111اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج   ،رأس مالها    -

ها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتها ، األنشطة الصناعٌة التً من شؤنها تحوٌل المواد والخامات وتغٌٌر هٌئت

وتجمٌع االجزاء والمكونات وتركٌبها النتاج منتجات وسٌطة او نهائٌة ، وال ٌشمل ذلن صناعة الدخان والتمبان والتبغ والمعسل 

 والسعوط (النشوق) والمشروبات الكحولٌة والخمور بؤنواعة .

 ات الصناعٌة وخطوط االنتاج وادارة التنفٌذ او اعادة الهٌكلة للمصانع ، وٌشمل ذلن :تصمٌم او تصنٌع االالت والمعد -

الدور الخامس بعد  5شمة  111لطعة  1منطمة  -اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج ، بجهة : الحً الرابع  -

 -االرضً 

 والمصانع.شركة  ،     Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  218

 اعداد النماذج والموالب لبلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.

 انتاج المعدات وخطوط االنتاج . -

اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة  -

ة للمناطك الصناعٌة او استكمال التنمٌة او تسوٌك او ادارة المناطك الصناعٌة ، وٌشمل ذلن ما للمصانع التنمٌة الصناعٌة المتكامل

 ٌؤتً :

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .، عن والمصانع 4358برلم  21191311،لٌدت فى  511110111اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة   ،رأس مالها    -

 اعداد النماذج والموالب لبلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.

 انتاج المعدات وخطوط االنتاج . -

اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلف انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة  -

للمصانع التنمٌة الصناعٌة المتكاملة للمناطك الصناعٌة او استكمال التنمٌة او تسوٌك او ادارة المناطك الصناعٌة ، وٌشمل ذلن ما 

 ٌؤتً :

 دراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة.اعداد ال -

 -الدور الخامس بعد االرضً  5شمة  111لطعة  1منطمة  -اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة ، بجهة : الحً الرابع  -

 شركة  ،  والتكنولوجٌة للمشروعات .   Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  219

 ناعٌة وصٌانة المرافك والمنشؤت بداخلها .ادارة المنطمة الص -

 التسوٌك والتروٌج آلراضً المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة . -

 انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات . -

 وٌجوز مزاولة هذة االنشطة مجتمعة او منفصلة .

 -ل مصنع لتصنٌع المٌاة الغازٌة وتعبئة المٌاة الطبٌعٌة والمشروبات وتصنٌع االلبان ومنتجاتها الامة وتشغٌ

 -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء. .

 ، عن والتكنولوجٌة للمشروعات . 4358برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الامة المزارع   ،رأس مالها   -

 ٌانة المرافك والمنشؤت بداخلها .ادارة المنطمة الصناعٌة وص -

 التسوٌك والتروٌج آلراضً المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة . -

 انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات . -

 وٌجوز مزاولة هذة االنشطة مجتمعة او منفصلة .

 -تصنٌع المٌاة الغازٌة وتعبئة المٌاة الطبٌعٌة والمشروبات وتصنٌع االلبان ومنتجاتها الامة وتشغٌل مصنع ل

 -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء. .

 -الدور الخامس بعد االرضً  5شمة  111لطعة  1منطمة  -الامة المزارع ، بجهة : الحً الرابع -

شركة  ،  السمكٌة وتربٌة جمٌع انواع الحٌوانات والدواجن والطٌور سواء    Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  221

 كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم

 الامة وتشغٌل المجازر االلٌة . -

رط فً هاتٌن استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع االراضً المستصلحة وٌشت-

الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس 

 511110111ولرار   ،رأس مالها    2117لسنة  351الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن السمكٌة وتربٌة جمٌع انواع الحٌوانات والدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج  4358برلم  21191311،لٌدت فى 

 السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل المجازر االلٌة . -

فً هاتٌن استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع االراضً المستصلحة وٌشترط -

الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس 

منطمة  -ولرار ، بجهة : الحً الرابع  2117لسنة  351الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -امس بعد االرضً الدور الخ 5شمة  111لطعة  1

 . 2118لسنة  356شركة  ،  رئٌس الجمهورٌة رلم    Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  221

 إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌة -

 تجارة التجزئة والجملة  - 

 الامة وتشغٌل المطابع  -

ائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك الن-

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

 -تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة 

، عن  4358برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌبلت والشمك   ،رأس مالها   -

 . 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌة -

 تجارة التجزئة والجملة  - 

 الامة وتشغٌل المطابع  -

لمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العماري بالمدن وا-

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

 -تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة 

الدور الخامس بعد  5شمة  111لطعة  1منطمة  -غٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌبلت والشمك ، بجهة : الحً الرابع الامة وتش-

 -االرضً 

شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    NEO HEALTH PHARMAنٌو هٌلث فارما   -  222

،لٌدت فى  111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4392برلم  21191312

 -ش اٌران  16على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف  -شركة  ،  المماوالت العامة    ATAأل خلف لدعم وتطوٌر المبانً  -  223

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه   محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات  -الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها 

 -مماوالت حفر أبار المٌاه  -حرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها انشاء الطرق ال -توزٌعها وخطوط نملها 

شراء وبٌع  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -التسوٌك واالستثمار العماري  -االستثمار العماري 

، عن  4241برلم  21191314،لٌدت فى  31111110111  شراء وبٌع وتمسٌم االراضً   ،رأس مالها  -وتمسٌم االراضً 

الامة او  -الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها  -المماوالت العامة 

حرة والسرٌعة انشاء الطرق ال -تشغٌل وادارة وصٌانه   محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 

شراء  -التسوٌك واالستثمار العماري  -االستثمار العماري  -مماوالت حفر أبار المٌاه  -والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها 

 1شراء وبٌع وتمسٌم االراضً ، بجهة :  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة 

 -الهرم  -ش دمحم كمال  -ترسا الرئٌسً ش 
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 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صرف (  -مٌاه  -شركة  ،  بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء    ATAأل خلف لدعم وتطوٌر المبانً  -  224

 -شروعات االشراف علً تنفٌذ الم -انشطة البناء لبلسكان العائلً واالداري والتجاري  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / تورٌد وتركٌب ادوات الغاز واالدوات  -اعمال الرفع المساحً والمخططات 

الامة  -الصحٌة وتمدٌدات التكٌٌف واالدوات الكهربائٌة والمعدات والماكٌنات ولطع غٌارها ولطع غٌار السٌارات والبطارٌات 

، عن بغرض  4241برلم  21191314،لٌدت فى  31111110111طاعم الثابتة والكافترٌات   ،رأس مالها   وتشغٌل وادارة الم

انشطة البناء لبلسكان  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -صرف (  -مٌاه  -البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -اعمال الرفع المساحً والمخططات  -روعات االشراف علً تنفٌذ المش -العائلً واالداري والتجاري 

هو مسموح به لانونا / تورٌد وتركٌب ادوات الغاز واالدوات الصحٌة وتمدٌدات التكٌٌف واالدوات الكهربائٌة والمعدات والماكٌنات 

 -ش ترسا الرئٌسً  1اعم الثابتة والكافترٌات ، بجهة : الامة وتشغٌل وادارة المط -ولطع غٌارها ولطع غٌار السٌارات والبطارٌات 

 -الهرم  -ش دمحم كمال 

اعمال العزل المائً  -تمدٌم خدمات الصٌانه والنظافة للمبانً والمنشات  -شركة  ،     ATAأل خلف لدعم وتطوٌر المبانً  -  225

جوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو -والحراري 

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

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

تمدٌم  -، عن  4241برلم  21191314،لٌدت فى  31111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -اعمال العزل المائً والحراري  -خدمات الصٌانه والنظافة للمبانً والمنشات 

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

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

ش  1اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن و

 -الهرم  -ش دمحم كمال  -ترسا الرئٌسً 

مة الا شركة  ،  . "   K   Managementكٌه مانجمنت للتدرٌب واالستشارات                                                  -  226

 وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

راق المالٌة المنصوص علٌها فً واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .  "

وتشغٌل مركز الامة  ، عن . " 4248برلم  21191314،لٌدت فى  511110111تورٌد االغذٌه   ،رأس مالها    "

 العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

المالٌة المنصوص علٌها فً  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .  "

 -المهندسٌن  -ش وادي النٌل  2تورٌد االغذٌه ، بجهة : عمار رلم  "

شركة  ،     K   Managementٌب واالستشارات                                                 كٌه مانجمنت للتدر -  227

 والمشروبات

 تصمٌم وتشغٌل وادارة موالع االنترنت "

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 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 الشركة الحصول على كافة 

 ، عن والمشروبات 4248برلم  21191314،لٌدت فى  511110111اشرة نشاطها .  ،رأس مالها   التراخٌص البلزمة لمب

 تصمٌم وتشغٌل وادارة موالع االنترنت "

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

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحم

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

 -المهندسٌن  -ش وادي النٌل  2هة : عمار رلم التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بج
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            Development   وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت  شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الامة

والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة 

فى شان سجل  1982نه لس 121والمانون رلم  1982لسنه  121او ثمافٌة التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  4577برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111البلزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  والكافترٌات الامة 

لسنه  121بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982ه لسن 121والمانون رلم  1982

 -ش هارون  4حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ، بجهة : 
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            Development    شركة  ،  غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التجارة

ٌجوز للشركة ان     -اضى  بٌع وشراء العمارات واالر -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح       به لانونا   

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

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

، عن غرضها من الجهات المختصة  4577برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

 -التورٌدات العمومٌة  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح       به لانونا   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى     -االراضى  بٌع وشراء العمارات و

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

 -ش هارون  4كام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

     U N                     Investment              &     Tourismٌو ان لبلستثمار والتنمٌة السٌاحٌة                            -  231

            Development   مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

، عن مع مراعاة احكام  4577برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -ش هارون  4الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

: الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع  72رمزي احمد خالد وشرٌكه   شركة  ،  انشطة خاضعة لمانون  -  231

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات والمكرونه والنواشف  -وتعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة 

استصبلح وتجهٌز االراضى  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل الامة  -المنتجات الجلدٌة 

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

،  4614برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111س مالها   مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم   ،رأ

الامة  -: الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة  72عن انشطة خاضعة لمانون 

مة وتشغٌل مصنع الا -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الجلدٌة  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات والمكرونه والنواشف 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل 

لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح 

 -مٌدان ام المصرٌٌن  -شارع عامر  8عمار رلم  -بجهة : الدور االول فوق االرضً واالستزراع وان تستخدم ، 
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رمزي احمد خالد وشرٌكه   شركة  ،  طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك  -  232

انشطة خارج  - 2118لسنة  356رٌة رلم ومراعاة لرار رئٌس الجمهو 2117لسنة  351الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

: تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزماتالطبٌة والرٌاضٌة واالغذٌة الطبٌة والمكمبلت الغذائٌة وتصنٌع كل ما  72لانون 

دم التزام الشركة سبك لدي الغٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة ع

، عن طرق الرى  4614برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا   ،رأس مالها   

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

: تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستلزماتالطبٌة  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356هورٌة رلم لرار رئٌس الجم

والرٌاضٌة واالغذٌة الطبٌة والمكمبلت الغذائٌة وتصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة 

عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : الدور االول  لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة

 -مٌدان ام المصرٌٌن  -شارع عامر  8عمار رلم  -فوق االرضً 

علً ان التتمتع االنشطة  2117لسنة  72رمزي احمد خالد وشرٌكه   شركة  ،  والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  233

خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 4614برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2117لسنة  72، عن والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -مٌدان ام المصرٌٌن  -شارع عامر  8عمار رلم  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول فوق االرضً 

تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ناٌل اون الٌن للتسوٌك العماري   شركة  ،  التسوٌك العماري  -  234

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

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

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن التسوٌك العماري  4668برلم  21191328،لٌدت فى  1111110111

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاو

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

 15ول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -شارع ابو الكرامات من شارع البطل احمد عبد العزٌز 

شركة  ،  الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة  االستٌراد والتصدٌر    FOOD ARTفود ارت     -  235

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121المانون رلم والتوكٌبلت التجارٌة  تلتزم الشركه باحكام 

وتنظٌم اعمال  الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 

لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة

، عن الامة و تشغٌل و ادارة  4676برلم  21191328،لٌدت فى  211110111به لانونا / التورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها   

 1982لسنه  121نون رلم المطاعم و الكافترٌات الثابتة  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  تلتزم الشركه باحكام الما

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  121والمانون رلم 

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

شارع جده الدور  32ا الغرض  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ، بجهة : المنظمة لهذ

 -االرضى امام نادى الصٌد 

شركة  ،  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و    FOOD ARTفود ارت     -  236

عماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج غٌرها التً تزاول ا

 فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

،لٌدت فى  211110111الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

، عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً  4676برلم  21191328

ر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مص

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
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ارع جده الدور االرضى امام نادى ش 32السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -الصٌد 

شركة  ،  واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة    Enpro for investmentانبرو لبلستثمار  -  237

ٌها علً اال ٌمل مستوي بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المنشؤت الخاصة بها والتوسع ف

الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلث نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعة منها علً 

 نصف اجمالً المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة او  ، عن 4358برلم  21191311،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المنشؤت الخاصة بها والتوسع فٌها علً اال 

م واال ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلث نجو

 5شمة  111لطعة  1منطمة  -المبٌعة منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع ، بجهة : الحً الرابع 

 -الدور الخامس بعد االرضً 

ذٌة الخاصة والمطهرات التصنٌع لدى الغٌر لبلغ شركة  ،  . "   NEO HEALTH PHARMAنٌو هٌلث فارما   -  238

 ومستحضرات التجمٌل

 تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر  - "

 تصدٌر االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل -

ول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزا  -

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

ٌة التصنٌع لدى الغٌر لبلغذ ، عن . " 4392برلم  21191312،لٌدت فى  111110111وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل

 تجارة وتوزٌع االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الغٌر  - "

 تصدٌر االغذٌة الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجمٌل -

ل اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاو  -

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

 -ش اٌران  16وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -مبلبس الجاهزة شركة  ،  تجارة وتوزٌع ال   sportyسبورتً للتجارة والتوزٌع  -  239

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

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

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

 -، عن تجارة وتوزٌع المبلبس الجاهزة  4398برلم  21191312،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -ورٌدات العمومٌة الت

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

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

 -الهرم  -فٌصل  -ب مساكن منتصر  48الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ي والتشٌٌد والبناء والتعمٌر والتطوٌر والتخطٌط العمرانً أفانس للتصمٌمات   شركة  ،  التطوٌر العماري واالستثمار العمار -  241

التصمٌمات الهندسٌة واالشراف الهندسً علً  -المماوالت العامة  -انشاء مشروعات االسكان بمختلف انواعها ومستوٌاتها  -

لفندلٌة و وفما لماورد بشان شركات االدارة ا 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -المشروعات 

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وشراء وتجارة االراضً وتمسٌمها والامة الوحدات علٌها سواء  -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

، عن التطوٌر العماري واالستثمار  4432برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111كانت وحدات ادارٌة او   ،رأس مالها   

 -انشاء مشروعات االسكان بمختلف انواعها ومستوٌاتها  -والتشٌٌد والبناء والتعمٌر والتطوٌر والتخطٌط العمرانً العماري 
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ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -التصمٌمات الهندسٌة واالشراف الهندسً علً المشروعات  -المماوالت العامة 

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة  -ندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الف 2112لسنة  311

البوابه  - 5شمة  -ز  351وشراء وتجارة االراضً وتمسٌمها والامة الوحدات علٌها سواء كانت وحدات ادارٌة او ، بجهة : عماره 

 -حدائك االهرام  -االولً 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة  -تجارٌة او سكنٌه  أفانس للتصمٌمات   شركة  ،  -  241

والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  -ٌة والخارجٌة للوحدات اٌا كان نوعها التشطٌبات الداخل -المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

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

الامة  -، عن تجارٌة او سكنٌه  4432برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111اعمال الوكالة التجارٌة   ،رأس مالها   

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

داخلٌة والخارجٌة التشطٌبات ال -خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -للوحدات اٌا كان نوعها 

 -البوابه االولً  - 5شمة  -ز  351فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، بجهة : عماره  1982لسنة  121

 -ئك االهرام حدا

أفانس للتصمٌمات   شركة  ،  وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص  -  242

اعداد دراسات الجدوي -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -نً عبر االنترنت التسوٌك االلكترو -للمشروعات 

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

، عن وال ٌنشىء  4432برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111ها   مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مال

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال 

تمدٌم  -ترونً عبر االنترنت التسوٌك االلك -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

 351: عماره االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة 

 -حدائك االهرام  -البوابه االولً  - 5شمة  -ز 

الامة وتشغٌل الموالت  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27أفانس للتصمٌمات   شركة  ،  فى المادة  -  243

التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التجارٌة 

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

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

، عن فى المادة  4432برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الامة وتشغٌل الموالت التجارٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27

وة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 والئحتة التنفٌذٌة

رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 -حدائك االهرام  -البوابه االولً  - 5شمة  -ز  351: عماره 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -دٌجٌتال دعم   شركة  ،  الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة  -  244

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك م

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

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

، عن الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام  4439برلم  21191313،لٌدت فى  11110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -الجهات الغٌر حكومٌة 

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

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

شارع سعد بن ابً ولاص  13 -الدور االول  - 111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -
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 شركة  ،     Asieah Travelآسٌه ترافٌل للتسوٌك  -  245

 فنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة اإلدارة والتسوٌك السٌاحً لل               

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم                

 الترخٌص بها 

 . إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (  "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة                

 االستثمار والتسوٌك العمارى.                

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4468برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة والموتٌبلت والشمك 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم                

 الترخٌص بها 

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .  "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة                

 االستثمار والتسوٌك العمارى.                

 - - -الهرم  -نزلة السٌسً  -ناصٌة شارع صبلح ناصف  -شارع مصرف اللبٌنً  9ٌجوز للشركة ان ، بجهة : عمار رلم 

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها    Asieah Travelٌك آسٌه ترافٌل للتسو -  246

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

ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحك

،لٌدت فى  5111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ها التى تزاول اعماال شبٌهة ، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌر 4468برلم  21191314

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

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

نزلة  -ناصٌة شارع صبلح ناصف  -شارع مصرف اللبٌنً  9على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 - - -الهرم  -السٌسً 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Champions for projectsشامبٌونز للمشروعات  -  247

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول  4541برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   البلزم

 -اكتوبر  6 -المرٌة السٌاحٌة السادسه  -ش سامح جادو  265على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -السٌنمائً اكشن لبلنتاج السٌنمائً   شركة  ،  االنتاج  -  248

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

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

 211110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

باى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن االنتاج السٌنمائً  4511برلم  21191318،لٌدت فى 

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

ن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ
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شارع المحروسة  44واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الدور الثانً علوي 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1شركة  ،     The Beehiveذا بً هاٌف  -  249

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

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4ة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌ

 -1، عن  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5وصورة وبٌانات 

ٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطو

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ونٌة وتشغٌلها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكتر3بمختلف انواعها 

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

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً  -ب شارع جاردٌنٌا  195بجهة : 

مال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف _ اع6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    The Beehiveذا بً هاٌف  -  251

 -9_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7انواعها 

بما فى ذلن براءات المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة  - 11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

 -12انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -  11االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن وبالوسائل االلكترونٌة  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111انشاء وادارة مراكز االستشارات   ،رأس مالها   

_ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ اعمال 6

المشروعات التى تستثمر  - 11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -  11فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما 

البوابة  -ب شارع جاردٌنٌا  195انشاء وادارة مراكز االستشارات ، بجهة :  -12العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -حرائك االهرام  -االولً 

_   13شركة  ،  والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها    The Beehiveذا بً هاٌف  -  251

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -14حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

 -امة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والتٌن اواي ال -محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوي وفٌما  -مماوالت انشاء المطاعم والكافترٌات 

، عن والدراسات المتخصصة  4276م برل 21191315،لٌدت فى  511110111مماوالت   ،رأس مالها    -عدا المدارس الدولٌة ( 

االنشطة المتعلمة  -14_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  13فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

امة ال -بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم  -مماوالت انشاء المطاعم والكافترٌات  -وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والتٌن اواي 

البوابة  -ب شارع جاردٌنٌا  195مماوالت ، بجهة :  -الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

 -حرائك االهرام  -االولً 

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت  -شركة  ،  انشاء الجامعات دون ادارتها    The Beehiveذا بً هاٌف  -  252

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2112لسنة  311والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

االسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌه الغراض السكن غٌر   -واجراءات الترخٌص بها االستثمار والتسوٌك العماري بموافمة 

االداري بشرط االٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه مع مراعاة ماورد بمرار 

، عن انشاء الجامعات  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111رأس مالها   ،   2117لسنة  351رئٌس الوزراء رلم 

 311االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -دون ادارتها 

االسكان   -اءات الترخٌص بها االستثمار والتسوٌك العماري بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجر 2112لسنة 

الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌه الغراض السكن غٌر االداري بشرط االٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت 

 -ب شارع جاردٌنٌا  195: ، بجهة  2117لسنة  351فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً 
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 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة او  - 2118لسنه  356شركة  ،  مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم    The Beehiveذا بً هاٌف  -  253

وادارة وصٌانه الامة او تشغٌل  -تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها 

انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها  -محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط  -مماوالت حفر ابار المٌاه  -وصٌانتها 

، عن  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111لامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف   ،رأس مالها   ا -نملها 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او  - 2118لسنه  356مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها الامة او تشغٌل  -الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها 

الامة او تشغٌل  -مماوالت حفر ابار المٌاه  -انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها  -وخطوط نملها 

لامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات ا -وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً  -ب شارع جاردٌنٌا  195الصرف ، بجهة : 

تصمٌم او انشاء او ادارة  -شركة  ،  الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها    The Beehiveذا بً هاٌف  -  254

تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل خطوط النترو  -بلف مصادرها وشبكات توزٌعها وتشغٌل وصٌانه محطات تولٌد الكهرباء علً اخت

اعداد الراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌة فً  -السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن 

الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضً  الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه -مجال البنٌة االساسٌة 

، عن  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111المماوالت العامة   ،رأس مالها    -المخصصة لبلستصبلح واالستزراع 

ختبلف تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل وصٌانه محطات تولٌد الكهرباء علً ا -الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها 

اعداد الراسات  -تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل خطوط النترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن  -مصادرها وشبكات توزٌعها 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة  -والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة االساسٌة 

المماوالت العامة ،  -اه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضً المخصصة لبلستصبلح واالستزراع محطات طلمبات مٌ

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً  -ب شارع جاردٌنٌا  195بجهة : 

 -داري االسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر اال -شركة  ،     The Beehiveذا بً هاٌف  -  255

تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل انفاق  -تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل خطوط المترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -السٌارات 

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاو

االسكان  -، عن  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل خطوط المترو السطحٌة داخل  -الداري الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل انفاق السٌارات  -المدن او بٌن المدن 

ونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

ب شارع  195كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : 

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً  -جاردٌنٌا 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها شركة  ،     ARAB TECKأرب تن الدارة المشروعات  -  256

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

، عن كما ٌجوز لها  4321برلم  21191317،لٌدت فى  5111110111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

الدور  -ش الفالوجا  36والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 - 1شمة رلم  -االرضً 

لسنة  311شركة  ،  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم    ARAB TECKأرب تن الدارة المشروعات  -  257

صدٌر تلتزم االستٌراد والت -المماوالت العامة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112

ٌجوز  -التسوٌك العماري  -االستثمار العماري  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

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

، عن  4321برلم  21191317،لٌدت فى  5111110111مٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   تعاونها على تح

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

فً شان سجل  1982لسنة  121ر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌ -المماوالت العامة  -الترخٌص بها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التسوٌك العماري  -االستثمار العماري  -المستوردٌن وتعدٌبلته 
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غرضها فى مصر او فى الخارج ، بجهة :  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك

 - 1شمة رلم  -الدور االرضً  -ش الفالوجا  36

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -فٌرست لٌرن   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة وعلً االخص الزي المدرسً واالثاث المدرسً  -  258

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا

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

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

، عن التورٌدات العمومٌة وعلً االخص الزي  4324برلم  21191317،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -المدرسً واالثاث المدرسً 

ة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 

 -المحور المركزي  - 1بلون  - 2لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة الشركة الحصول على كافة ا

شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح    A.S.Kاٌه اس كٌه  -  259

 بلزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

  

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  4366برلم  21191311،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

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

 -المهندسٌن  - 611شمه  -الدور السادس  -ش السودان  158

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وانتاج    AQUA FOR BUILDING TECHNOLOGYاكوا لتكنولوجٌا المبانً  -  261

كٌبلت التو -التورٌدات العمومٌة  -تصنٌع وانتاج لوازم واكسسوارات الصرف الصحً  -لوازم واكسسوارات الصرف الصحً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 2111110111لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   غرضها فى مصر او فى ا

تصنٌع  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وانتاج لوازم واكسسوارات الصرف الصحً  4348برلم  21191311،لٌدت فى 

 121لتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ا -التورٌدات العمومٌة  -وانتاج لوازم واكسسوارات الصرف الصحً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة 

ى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

 -المهندسٌن  -الدور العاشر  -ش سلٌمان اباظه  11ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    AQUA FOR BUILDING TECHNOLOGYاكوا لتكنولوجٌا المبانً  -  261

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة ا

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  4348برلم  21191311،لٌدت فى  2111110111نشاطها  ،رأس مالها   

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -المهندسٌن  -الدور العاشر  -ش سلٌمان اباظه  11: 

 2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  باٌونٌر ترٌم للتورٌدات والمماوالت   شركة  ،   . " -  262

 ندلٌه و وفما لما ورد بموافمة وبشان شركات االدارة الف

 اجراءات الترخٌص بها

 االستثمار والتسوٌك العمارى . - "

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .- "

 المدارس الدولٌة( الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا  "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون ممارسة   ،رأس مالها    "

 311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  ، عن . " 4378برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111

 و وفما لما ورد بموافمة و بشان شركات االدارة الفندلٌه 2112لسنة 

 اجراءات الترخٌص بها

 االستثمار والتسوٌك العمارى . - "

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .- "

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(  "

ش  - 118مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون ممارسة ، بجهة : عمارة  "

 لشٌخ زاٌدا - 1مج  - 7الحً  -الحكمة 

 باٌونٌر ترٌم للتورٌدات والمماوالت   شركة  ،  العملٌة التعلٌمٌة( . -  263

 الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة 

 العمومٌةالتجارةالتورٌدات -

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناالمٌام

 باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات المماوالت 

 العامة و المتخصصة و المتكاملة  

س مالها   التورٌدات العمومٌة   ،رأ -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المٌام بؤعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات 

 ، عن العملٌة التعلٌمٌة( . 4378برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111

 الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة 

 ٌةالتجارةالتورٌدات العموم-

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناالمٌام

 باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات المماوالت 

 العامة و المتخصصة و المتكاملة  

التورٌدات العمومٌة ، بجهة :  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المٌام بؤعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات 

 الشٌخ زاٌد - 1مج  - 7الحً  -ش الحكمة  - 118ارة عم

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -باٌونٌر ترٌم للتورٌدات والمماوالت   شركة  ،   -  264

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

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

 51111111.111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -، عن  4378برلم  21191312،لٌدت فى 

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ش الحكمة  - 118والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمارة 

 الشٌخ زاٌد - 1مج  - 7الحً 

شرٌكها   شركة  ،   انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا منً غازي احمد غازي و -  265

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -المعلومات 

، عن انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  4414برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111نشاطها  ،رأس مالها   

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -الهرم  -خلف توٌنكً  -ش محمود الحفناوي من ش فاطمه رشدي  6التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 المماوالت العامة كٌرٌاتٌف جروب العمارٌة   شركة  ،  . " -  266

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

أس تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة ر "

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه     -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  27فً المادة 

 المماوالت العامة ، عن . " 4414برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111 ،رأس مالها  

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس  "

لمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها ا

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه   -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  27فً المادة 

 -فٌصل  -بوالق الدكرور  -شارع ابو النجا  -ر االول الدو  - 9، بجهة : 

كٌرٌاتٌف جروب العمارٌة   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  267

ها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها 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 البلزمة 

 لمباشرة نشاطها . 

  

عماال شبٌهة باعمالها ، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا 4414برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

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

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

 -فٌصل  -بوالق الدكرور  -شارع ابو النجا  -الدور االول   - 9التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  والمرارات السارٌة    leadvision innovative business solutionsلٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سولٌوشنز  -  268

برلم  21191317،لٌدت فى  111110111ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 4، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مبنى رلم  4474

 - 2111اركان ببلزا امام لرٌة زاٌد  TT03الدور الرابع وحدة 

م لتصنٌع الحلوٌات   شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تاج بسا -  269

،  4446برلم  21191314،لٌدت فى  15110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة عن والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ

 -ش الثورة  21لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات تاج بسام لتصنٌع الحلوٌات   شركة  ،  " -  271

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم المشروبات بكافة انواعها ماعدا المشروبات الكحولٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

ة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌه  -

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

الامة وتشغٌل مصنع  ، عن " 4446برلم  21191314،لٌدت فى  15110111وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 لتصنٌع الحلوٌات

 ة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم المشروبات بكافة انواعها ماعدا المشروبات الكحولٌةالام "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

الها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعم  -

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

 -ش الثورة  21وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : 

ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ٌجوز للش  -شركة  ،  . تجارة المبلبس     Rosy PRintروزي برنت لتجارة المبلبس  -  271

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   -، عن . تجارة المبلبس   4526برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111مالها   

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجو

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

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -الدور االول االرضً  -ش لمبٌز  17بجهة : 

شركة  ،  . تمدٌم االستشارات    leadvision innovative business solutionsلٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سولٌوشنز  -  272

نونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات الما

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

ولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . صناعة تكن

،لٌدت فى  111110111االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى   ،رأس مالها   

ة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم ، عن . تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌ 4474برلم  21191317

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

ٌا المعلومات واالتصاالت من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . صناعة تكنولوج 27المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم 

 - 2111اركان ببلزا امام لرٌة زاٌد  TT03الدور الرابع وحدة  4التكنولوجى ، بجهة : مبنى رلم 

اعمال التوصٌف  -2شركة  ،     leadvision innovative business solutionsلٌوشنز لٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سو -  273

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4ٌها لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب عل

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5وصورة وبٌانات 

 111110111،رأس مالها     _ اعمال التوصٌف والتصمٌم 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7انواعها 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  -2، عن  4474برلم  21191317،لٌدت فى 

ها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب عل3ٌانواعها 

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

_ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

 - 2111اركان ببلزا امام لرٌة زاٌد  TT03الدور الرابع وحدة  4بجهة : مبنى رلم  اعمال التوصٌف والتصمٌم ،

شركة  ،  لشبكات نمل وتداول    leadvision innovative business solutionsلٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سولٌوشنز  -  274

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر  -11ات االنترنت االتصاالت وخدم -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9البٌانات 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

الامة  -13لمحمول وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف ا

وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول   ،رأس مالها   

تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9، عن لشبكات نمل وتداول البٌانات  4474برلم  21191317،لٌدت فى  111110111

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

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

الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت  -13حمول ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف الم

اركان ببلزا امام لرٌة زاٌد  TT03الدور الرابع وحدة  4السلكٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول ، بجهة : مبنى رلم 

2111 - 

شركة  ،  على ترخٌص من    leadvision innovative business solutionsلٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سولٌوشنز  -  275

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

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

انشاء وادارة مراكز االستشارات  -16انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -15(  2113

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة   ،رأس مالها    17والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 -14، عن على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون  4474برلم  21191317 ،لٌدت فى 111110111

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

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -15(  2113لسنة  64ربى رلم التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الح

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -16العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

اركان  TT03ابع وحدة الدور الر 4_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ، بجهة : مبنى رلم  17المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 - 2111ببلزا امام لرٌة زاٌد 

شركة  ،  ودعم رٌادة االعمال    leadvision innovative business solutionsلٌد فٌجٌن اٌنوفٌتف بٌزنس سولٌوشنز  -  276

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

والثمافى والفنى . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

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

،لٌدت فى  111110111مها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   تلح

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات  -18، عن ودعم رٌادة االعمال  4474برلم  21191317

منة المحتوى العلمً والثمافى والفنى . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الى محتوى رلمى بما فى ذلن رل

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

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

 - 2111اركان ببلزا امام لرٌة زاٌد  TT03الدور الرابع وحدة  4الموانٌن واللوائح ، بجهة : مبنى رلم 

ع وشراء السٌارات بٌ -شركة  ،  تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن (    HESHAM AUTOهشام أوتو  -  277

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  -صٌانة السٌارات  -ولطع غٌراها ومستلزماتها واكسسوارتها 

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

كة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشر

، عن تاجٌر  4487برلم  21191317،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها      -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -صٌانة السٌارات  -وشراء السٌارات ولطع غٌراها ومستلزماتها واكسسوارتها بٌع  -السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن ( 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

مركز  14، بجهة :  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الهداٌة التجاري بشارع عبد الخالك ثروت 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تجمٌع السٌارت شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع ل   HESHAM AUTOهشام أوتو  -  278

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

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 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 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ن ٌجوز للشركة ان تكو -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتجمٌع السٌارت  4487برلم  21191317،لٌدت فى  21111110111مالها   

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

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

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

 -مركز الهداٌة التجاري بشارع عبد الخالك ثروت  14لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ة وعلى الشركة الحصول شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ   MAGIC WAVEماجٌن وٌف  -  279

، عن مع مراعاة  4486برلم  21191317،لٌدت فى  111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

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

 -الشٌخ زاٌد  -ب نموذج هـ   6الدور االول  -بمشروع اسبٌكو زاٌد  67مارة رلم ع 14رلم 

شركة  ،  . االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة    االنتاج الفنً     MAGIC WAVEماجٌن وٌف  -  281

ذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر والتوزٌع الفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت اال

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -

للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  تاجٌر كافة المعدات -التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (  

، عن . االنتاج الفنى والتوزٌع  4486برلم  21191317،لٌدت فى  111110111فٌما عدا التاجٌر التموٌلً   ،رأس مالها   

ٌه  للمصنفات المسموعة والمرئٌة    االنتاج الفنً  والتوزٌع الفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاع

اعداد  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

 -وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (  

بمشروع اسبٌكو  67عمارة رلم  14صوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً ، بجهة : شمة رلم تاجٌر كافة المعدات للت

 -الشٌخ زاٌد  -ب نموذج هـ   6الدور االول  -زاٌد 

والت مما -افاق التشٌد للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،   . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -  281

تصمٌم وتشغٌل وصٌانة  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -مماوالت االعمال الكهرو مٌكانٌكٌة والكهربائٌة  -صٌانة المبانً 

مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة شبكات االتصاالت والهاتف المحمول .  -محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختبلف مصادر ها 

بشان  2112لسنة  311ة المعدات الثمٌلة  . ادارة المشروعات    مع مراعاه المرار الوزاري رلم تجارة وتورٌد وتركٌب وصٌان

برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص   ،رأس مالها   

مماوالت االعمال الكهرو مٌكانٌكٌة والكهربائٌة  -والت صٌانة المبانً مما -، عن . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  4223

مماوالت  -تصمٌم وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختبلف مصادر ها  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -

ة المعدات الثمٌلة  . ادارة المشروعات    تورٌد وتركٌب وصٌانة شبكات االتصاالت والهاتف المحمول . تجارة وتورٌد وتركٌب وصٌان

بشان شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص ،  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزاري رلم 

 --فٌصل  -ش صبرى ابو لمر  14بجهة : 

بها   . تمدٌم االستشارات الهندسٌة  ) فٌما عدا االستشارات  افاق التشٌد للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  -  282

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

من لانون سوق راس المال والئحته  27مادة المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى ال

التسوٌك العماري . استغبلل المناجم والمحاجر . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التنفٌذٌة ( . االستثمار العماري 

بها   . تمدٌم  ، عن 4223برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111التصدٌر   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة   -

االستشارات الهندسٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى 

التسوٌك العماري . استغبلل المناجم والمحاجر .  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . االستثمار العماري  27مادة ال

 --فٌصل  -ش صبرى ابو لمر  14التصدٌر ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌة   -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

مماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  . التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت الامة او تشغٌل افاق التشٌد لل -  283

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او   -وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصبلتها  

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  4223برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها  

عن . التسوٌك االلكترونً عبر االنتر نت الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة 

اال شبٌهة ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعم  -وتوصبلتها  

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

ش  14تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 --فٌصل  -رى ابو لمر صب

افاق التشٌد للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  284

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4223برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111نشاطها .  ،رأس مالها   

 --فٌصل  -ش صبرى ابو لمر  14ها . ، بجهة : لمباشرة نشاط

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    BLUEبلو لتطوٌر وادارة الصٌدالٌات   -  285

ن احكام ، ع 4584برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

/  11الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المطعة 

 -الحً الثانً  -المجاورة االولى  - 1

 شركة  ،  . ادارة وتطوٌر وتشغٌل الصٌدالٌات   BLUEبلو لتطوٌر وادارة الصٌدالٌات   -  286

 وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعهم لدى الغٌر الامة "

 تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل - "

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

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

، عن .  4584برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

 ادارة وتطوٌر وتشغٌل الصٌدالٌات

 غٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعهم لدى الغٌرالامة وتش "

 تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل - "

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

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحم

 -الحً الثانً  -المجاورة االولى  - 1/  11طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : المطعة 

-             future           technology            for eفٌوتشر تكنولوجً للتجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات  -  287

commerce           and information technology    اعمال التوصٌف  -شركة  ،  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات 

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

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

، عن التجارة  4582برلم  21191321،لٌدت فى  611110111احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز  -عد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوا -االلكترونٌة عبر االنترنت 

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

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

 -شارع ترعة المرٌوطٌة  18الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 -كرداسة  -كومبرة 

-             future           technology            for eفٌوتشر تكنولوجً للتجارة االلكترونٌة وتكنولوجٌا المعلومات  -  288

commerce           and information technology    شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4582برلم  21191321،لٌدت فى  611110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -كرداسة  -كومبرة  -شارع ترعة المرٌوطٌة  18بجهة :  لمباشرة نشاطها ،

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التصدٌر  -الممة العالمٌة للتجاره   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  289

لها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  4616برلم  21191325،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التصدٌر  -به لانونا 

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

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

 -مٌت عمبة  -دعبس  -شارع العمدة  12باشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 -: الامة وتشغٌل مصنع للتعبئة والتغلٌف  72الصفا للتعبئة والتغلٌف والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  انشطة من لانون  -  291

باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -: التورٌدات العمومٌة  72انشطة خارج لانون 

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

: الامة وتشغٌل مصنع للتعبئة  72، عن انشطة من لانون  4652برلم  21191327،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للش -: التورٌدات العمومٌة  72انشطة خارج لانون  -والتغلٌف 

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

تنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ال

المنطمة  413والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -مخازن الشباب  -الصناعٌة 

 طبى متخصص فى العبلج الطبٌعىالامة وتشغٌل مركز  هولٌستكا مٌدكال للعبلج الطبٌعى والتغذٌة   شركة  ،  . " -  291

تمدٌم االستشارات الصحٌة وفى مجال التغذٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

اق بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األور

 المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .

 التورٌدات العمومٌة "

 21191327،لٌدت فى  1111110111بٌع المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمكمبلت الغذائٌة واالدوات   ،رأس مالها    -

 متخصص فى العبلج الطبٌعى الامة وتشغٌل مركز طبى ، عن . " 4663برلم 

تمدٌم االستشارات الصحٌة وفى مجال التغذٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق 

 المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .

 التورٌدات العمومٌة "

 -توٌن تاور  - 2عمارة رلم  -الدور الثانى  - F3بٌع المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمكمبلت الغذائٌة واالدوات ، بجهة :  -

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزى 

 هولٌستكا مٌدكال للعبلج الطبٌعى والتغذٌة   شركة  ،  واالجهزة الرٌاضٌة -  292

 االستٌراد والتصدٌر "

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلته1981لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا 

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

رأس مالها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،

 ، عن واالجهزة الرٌاضٌة 4663برلم  21191327،لٌدت فى  1111110111

 االستٌراد والتصدٌر "

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلته1981لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا 

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

الدور  - F3جهة : طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، ب

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزى  -توٌن تاور  - 2عمارة رلم  -الثانى 

هولٌستكا مٌدكال للعبلج الطبٌعى والتغذٌة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس  -  293

لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة ، عن الحصول ع 4663برلم  21191327،لٌدت فى  1111110111مالها   

 :F3 -  الشٌخ زاٌد  -المحور المركزى  -توٌن تاور  - 2عمارة رلم  -الدور الثانى- 

مً ابراهٌم دمحم عبد البله وشركائها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحات التجمٌل والعناٌة بالبشرة  -  294

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة احكام  11بشرط ان تمدم 

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

ن الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحات التجمٌل والعناٌة ، ع 4694برلم  21191331،لٌدت فى  3111110111

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة  11بالبشرة بشرط ان تمدم 

 23لبلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 المهندسٌن -البطل احمد عبد العزٌز متفرع من ش جامعة الدول العربٌة  - 29عمار  -فوق االرضً  5الدور  -

 -ونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لان -فنون االعمار للتجاره والمماوالت العامه   شركة  ،  المماوالت العامة  -  295

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

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

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

 -، عن المماوالت العامة  4237برلم  21191314،لٌدت فى  2111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -نا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو

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

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

مجاوره  - 188عماره  - 5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 - 4الحً  - 1

ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على رسالة السبلم للنشر واالبحاث   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوا -  296

، عن مراعاة احكام  4283برلم  21191315،لٌدت فى  511110111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الدور  - 3شمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -ش النٌل  - 161عمارة  - 9

أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً - 1بلوكس للتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،   -  297

التً تجعلها لابلة استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة  -2اختبلف أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واإلدارٌة للمصانع .  

لبلستزراع  و استزراع االراضً المستصلحة وٌشترط فً الحالتٌن  ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح 

مشروعات االسكان التً ٌتم  -3واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 

برلم  21191321،لٌدت فى  2511110111االداري ، بشرط أال ٌمل   ،رأس مالها   تؤجٌروحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر 

أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك علً اختبلف أنشطتها وإعادة الهٌكلة - 1، عن  4571



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التً تجعلها لابلة لبلستزراع  و استزراع االراضً استصبلح وتجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة  -2الفنٌة واإلدارٌة للمصانع .  

المستصلحة وٌشترط فً الحالتٌن  ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحدٌثة 

االداري ، مشروعات االسكان التً ٌتم تؤجٌروحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر  -3فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 

 -طرٌك مصر إسكندرٌة الصحراوي  24بشرط أال ٌمل ، بجهة : الكٌلو 

بلوكس للتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،  عدد تلن الوحدات عن خمسٌن وحد ة سكنٌة سواء الٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة  -  298

الامة  -5اطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم .  االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمن -4أبنٌة .  

( سواء كانت تحت سطح االرض أو فولها B.O.Tوتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام االنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم )

إنشاء أو إنتاج أو إدارة لطاع الكهرباء والطالة : وٌشمل ذلن تصمٌم أو  -6   . (B.O.Tوعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام )

، عن عدد تلن  4571برلم  21191321،لٌدت فى  2511110111وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء   ،رأس مالها   

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات  -4الوحدات عن خمسٌن وحد ة سكنٌة سواء الٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة .  

الامة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام االنشاء  -5والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم .  العمرانٌة الجدٌدة 

 -6   . (B.O.T( سواء كانت تحت سطح االرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام )B.O.Tوالتشغٌل وإعادة التسلٌم )

 24م أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء ، بجهة : الكٌلو لطاع الكهرباء والطالة : وٌشمل ذلن تصمٌ

 -طرٌك مصر إسكندرٌة الصحراوي 

إلامة أو إدارة محطات  -7بلوكس للتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،  والطالة علً اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها وبٌعها  -  299

ة تغٌٌره أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الغاز من موالع االنتاج الً موالع االستخدام من مدن ولري استمبال الغاز الطبٌعً أو إعاد

إدارة المشروعات  -9الدعاٌة واالعبلن .   -8ومناطك تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو االنابٌب والٌشمل ذلن نمل البترول .  

ؤجٌر االراضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها شراء وبٌع وت -11)عد ا االدارة الفندلٌة( .  

، عن والطالة علً اختبلف مصادرها  4571برلم  21191321،لٌدت فى  2511110111بحالتها او بعد الامة   ،رأس مالها   

دة تغٌٌره أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الغاز من إلامة أو إدارة محطات استمبال الغاز الطبٌعً أو إعا -7وشبكات توزٌعها وبٌعها 

موالع االنتاج الً موالع االستخدام من مدن ولري ومناطك تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو االنابٌب والٌشمل ذلن نمل 

تؤجٌر االراضً بهدف تمسٌمها شراء وبٌع و -11إدارة المشروعات )عد ا االدارة الفندلٌة( .   -9الدعاٌة واالعبلن .   -8البترول .  

 -طرٌك مصر إسكندرٌة الصحراوي  24وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة ، بجهة : الكٌلو 

 شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما   POMMEبوم للمبلبس الجاهزة  -  311

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  4611برلم  21191324،لٌدت فى  5111110111

ج  25ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : كما ٌجوز لها ان تندمج فى اله

 -هضبة االهرام  -بوابة خوفو  -شارع جاردٌنٌا 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً   POMMEبوم للمبلبس الجاهزة  -  311

فً  1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد المبلبس بكافة انواعها 

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار  -التصنٌع لدي الغٌر للمبلبس الجاهزة بكافة انواعها  -شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ة لكل معرض علً حدة ( التراخٌص البلزم

، عن التجارة العامة  4611برلم  21191324،لٌدت فى  5111110111وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

التوكٌبلت  -الخص تجارة وتوزٌع وتورٌد المبلبس بكافة انواعها والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً ا

التصنٌع لدي الغٌر للمبلبس  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان  -لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة  -الجاهزة بكافة انواعها 

 -ج شارع جاردٌنٌا  25تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : 

 -هضبة االهرام  -بوابة خوفو 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون الشركه العالمٌة                    لبلنشاءات وصٌانة المبانى   شركة  ،   -  312

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

 لمباشرة نشاطها . 
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، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4631برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

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

 ---راد شارع م 5لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 الشركه العالمٌة                    لبلنشاءات وصٌانة المبانى   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -  313

 مماوالت االنشاءات المعدنٌة -

 تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانى والمنشات . "

 ٌانتها .انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وص "

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها "

برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111افك األساسٌة التً   ،رأس مالها   استصبلح وتجهٌز األراضً بالمر "

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  4631

 مماوالت االنشاءات المعدنٌة -

 تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانى والمنشات . "

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها . "

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها "

 ---شارع مراد  5اسٌة التً ، بجهة : استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األس "

الشركه العالمٌة                    لبلنشاءات وصٌانة المبانى   شركة  ،  تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً  -  314

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

 الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله    1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً  4631برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها   

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

 الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ---شارع مراد  5، بجهة : 
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الشركه العالمٌة                    لبلنشاءات وصٌانة المبانى   شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  -  315

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة

 المنظمة لهذا الغرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

، عن التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال  4631برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111

 ضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

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

 ---شارع مراد  5لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ، بجهة : 

شركة  ،  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    Life Skills Foundationالٌف سكٌلز فوندٌشن  -  316

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4641برلم  21191326،لٌدت فى  211110111نشاطها .  ،رأس مالها   

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

 -الشٌخ زاٌد  - 33عمارة  - 112شمة  - 1الحً  - 4لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مج 

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف  -نٌم لبلنشاءات   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة  -  317

حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة البلزمة  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -وتشمل 

الخدمات المتعلمة بانزال  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -الغراض البترول 

الدعاٌة  -نشر وتوزٌع الكتب  -الامة وتشغٌل مطبعة  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج 

تمدٌم  -، عن المماوالت العامة والمتخصصة  4639برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111واالعبلن   ،رأس مالها   

صٌانة معدات الحفر والمضخات  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل 

 -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -ل حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة البلزمة الغراض البترو -البترولٌة 

الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -معالجة االسطح من الترسٌبات 

 -فٌصل  -مارة المهندسٌن المطبعة الدعاٌة واالعبلن ، بجهة : شارع الزهور ع -نشر وتوزٌع الكتب  -الامة وتشغٌل مطبعة  -

فً شان سجل  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -نٌم لبلنشاءات   شركة  ،   -  318

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال -المستوردٌن وتعدٌبلته 

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

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

برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على 

 -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -، عن  4639

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

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

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

 -فٌصل  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع الزهور عمارة المهندسٌن المطبعة 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  شركة  ،  "   Life Skills Foundationالٌف سكٌلز فوندٌشن  -  319

 لة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة)(فٌما ال ٌجاوز مرح

تمدٌم االستشارات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  "

ة فً مجال األوراق المالٌة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العامل

 المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الامة وتشغٌل  ، عن " 4641برلم  21191326،لٌدت فى  211110111الامة وتشغٌل مركز العداد   ،رأس مالها    "

 لة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة)وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (فٌما ال ٌجاوز مرح

تمدٌم االستشارات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  "

ة فً مجال األوراق المالٌة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العامل

 المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .

 -الشٌخ زاٌد  - 33عمارة  - 112شمة  - 1الحً  - 4الامة وتشغٌل مركز العداد ، بجهة : مج  "

 ة الموارد البشرٌةشركة  ،  وتدرٌب وتنمٌ   Life Skills Foundationالٌف سكٌلز فوندٌشن  -  311

انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة  "

 التخاطب(فٌما ال ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى).

 تورٌد كافة المستلزمات البلزمة من ادوات للدورات التدرٌبٌة "

ة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

 رد البشرٌة، عن وتدرٌب وتنمٌة الموا 4641برلم  21191326،لٌدت فى  211110111

انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة  "

 التخاطب(فٌما ال ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى).

 تورٌد كافة المستلزمات البلزمة من ادوات للدورات التدرٌبٌة "

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش 

 - 1الحً  - 4لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ، بجهة : مج 

 -الشٌخ زاٌد  - 33عمارة  - 112شمة 

ئه   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها بعنٌت للتراث والبٌ -  311

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  4674برلم  21191328،لٌدت فى  211110111.  ،رأس مالها   

 - -الكوم االخضر  -ش دمحم انور السادات  -ش برج المإمن  22التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة بعنٌت للتراث والبٌئه   شركة  ،  " -  312

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

ستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً واال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

ه و وفما لما ورد   بشان شركات االدارة الفندلٌ 2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  ، عن " 4674برلم  21191328،لٌدت فى  211110111،رأس مالها   

 البشرٌة

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

ذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً واالستحوا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

فما لما ورد ، بجهة بشان شركات االدارة الفندلٌه و و 2112لسنة  311إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

 - -الكوم االخضر  -ش دمحم انور السادات  -ش برج المإمن  22: 

 بعنٌت للتراث والبٌئه   شركة  ،  بموافمة و اجراءات الترخٌص بها -  313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخ 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع 

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 21191328،لٌدت فى  211110111،رأس مالها      2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا 

 ، عن بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 4674برلم 

 ها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص ب 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع 

 ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -ش دمحم انور السادات  -ش برج المإمن  22، بجهة :  2117لسنة  351اطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المن

 - -الكوم االخضر 

 .       2118لسنة  356بعنٌت للتراث والبٌئه   شركة  ،  ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  -  314

مك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه الامة وتشغٌل الفنادق)  الثابتة (  والموتٌبلت والش - "

بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل 

ة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلث

، عن  4674برلم  21191328،لٌدت فى  211110111منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله   ،رأس مالها   

 .       2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

الامة وتشغٌل الفنادق)  الثابتة (  والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  - "

بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل 

ٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه مستوى الفنادق والموت

 - -الكوم االخضر  -ش دمحم انور السادات  -ش برج المإمن  22منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله ، بجهة : 

انشاء وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول علً  -نشر وتوزٌع الكتب   رسالة السبلم للنشر واالبحاث   شركة  ، -  315

ٌجوز للشركة  -اعداد االبحاث العلمٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب الموارد البشرٌة  -التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط 

ى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها الت

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

انشاء  -شر وتوزٌع الكتب ، عن ن 4283برلم  21191315،لٌدت فى  511110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب الموارد  -وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول علً التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -اعداد االبحاث العلمٌة  -البشرٌة 

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ت

ش النٌل  - 161عمارة  - 9الدور  - 3السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، بجهة : شمة 

- 

بلستصبلح واالستثمار الزراعً   شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح شدٌد ل -  316

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  ، عن طبما 4274برلم  21191315،لٌدت فى  111111110111،رأس مالها     

ب  197احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -ٌولٌو  26شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رافك االساسٌة التى تجعلها لابلة شدٌد لبلستصبلح واالستثمار الزراعً   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز االراضى بالم -  317

لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح 

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

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351ء رلم الوزرا

برلم  21191315،لٌدت فى  111111110111تربٌة جمٌع   ،رأس مالها    -ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

مرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  ، عن استصبلح وتجهٌز االراضى بال 4274

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

ومراعاة لرار  2117لسنة  351اء رلم االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزر

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او  - 2118لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -ٌولٌو  26ب شارع  197تربٌة جمٌع ، بجهة :  -اللحوم 

 الوطنٌه لبلعبلم الرلمى -  318

 National Digital Media N . D . M    شركة  ،  المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ ادخال

البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  . اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  انتاج وتطوٌر النظم 

تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول  -صمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . اعمال التوصٌف والت

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

، عن المحتوى  4365برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111انشاء   ،رأس مالها    -والنماذج والرسوم الصناعٌة  . 

االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  . اعمال التوصٌف 

لتصمٌم والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . اعمال التوصٌف وا

المشروعات التى تستثمر  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -لشبكات نمل وتداول البٌانات 

ب شارع السد  7انشاء ، بجهة :  -فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  . 

 -العالى 

 الوطنٌه لبلعبلم الرلمى -  319

 National Digital Media N . D . M    شركة  ،  وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات- 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  حاضنات االعمال 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى  -لوجٌة ودعم رٌادة االعمال التكنو

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى .  

، عن وادارة مراكز  4365برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111باعمالها   ،رأس مالها    وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة

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

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى  -ٌة ودعم رٌادة االعمال المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  حاضنات االعمال التكنولوج

ٌجوز للشركة أن   -التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى .  

ب شارع  7عمالها ، بجهة : تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

 -السد العالى 

 الوطنٌه لبلعبلم الرلمى -  321

 National Digital Media N . D . M    شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز

نون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

 1111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ز لها ان تندمج ، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو 4365برلم  21191311،لٌدت فى 

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

 -ب شارع السد العالى  7والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 
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 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لٌمة إللامة و تشغٌل المطاعم السٌاحٌة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   و -  321

 43، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :  4384برلم  21191312،لٌدت فى  511110111

 --محً الدٌن ابو العز 

شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    SMARTIESسمارتٌز  -  322

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

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  4531برلم  21191319لٌدت فى ، 2511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -ش الحسن  - 25عمار لم  -الدور السادس  - 28رلم  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    T.A.Gشركة مجموعة الوكاالت الدارة المشروعات واالستثمار العماري  -  323

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ال

 21191314،لٌدت فى  111111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

نفٌذٌة ، عن كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة الت 4242برلم 

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

 -الشٌخ زاٌد  - 118لطعة  -المجاوره الثانٌه  -: الحً السادس عشر 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو    T.A.Gشركة مجموعة الوكاالت الدارة المشروعات واالستثمار العماري  -  324

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

تعدٌبلته تلتزم الشركة فً شان سجل المستوردٌن و 1982لسنة  121فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم  1982

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

 111111110111ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4242برلم  21191314،لٌدت فى 

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والمانون  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 121والمانون رلم  1982لسنة  121ردٌن وتعدٌبلته تلتزم الشركة باحكام المانون رلم فً شان سجل المستو 1982لسنة  121رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  1982لسنة 

 -الشٌخ زاٌد  - 118لطعة  -الثانٌه  المجاوره -بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ، بجهة : الحً السادس عشر 

شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات    T.A.Gشركة مجموعة الوكاالت الدارة المشروعات واالستثمار العماري  -  325

اء شر -عمل التصمٌمات االنشائٌه والمعمارٌه  -االستثمار العماري  -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات 

 علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او

 21191314،لٌدت فى  111111110111تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه / صرف   ،رأس مالها    -غٌر لحساب ال

 -االستثمار العماري  -، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  4242برلم 

راء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها ش -عمل التصمٌمات االنشائٌه والمعمارٌه 

و للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها ا

تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه / صرف ، بجهة : الحً  -لغٌر تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب ا

 -الشٌخ زاٌد  - 118لطعة  -المجاوره الثانٌه  -السادس عشر 

شركة  ،  صحً / كهرباء / تلٌفونات / طرق (    T.A.Gشركة مجموعة الوكاالت الدارة المشروعات واالستثمار العماري  -  326

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها  -لٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن واستغبللها بالتم

لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 

الستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى ا

اعداد   ،رأس مالها    - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

لتملٌن او االٌجار ، عن صحً / كهرباء / تلٌفونات / طرق ( واستغبللها با 4242برلم  21191314،لٌدت فى  111111110111

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  -وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن 

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم 

لسنة  351ى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم طرق الرى الحدٌثة ف
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لطعة  -المجاوره الثانٌه  -اعداد ، بجهة : الحً السادس عشر  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 -الشٌخ زاٌد  - 118

الامة  -شركة  ،  دراسات الجدوي االلتصادٌه    T.A.Gة المشروعات واالستثمار العماري شركة مجموعة الوكاالت الدار -  327

التسوٌك  -التجاره االلكترونٌة عبر االنترنت  -وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

الامة وتشغٌل مصنع  -واالعبلنٌة بصفه غٌر دورٌة وتوزٌعها اصدار النشرات الدعائٌه  -تصمٌم الموالع االلكترونٌه  -االلكترونً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -لتصنٌع المواد الغذائٌه 

،لٌدت فى  111111110111  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها 

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل  -، عن دراسات الجدوي االلتصادٌه  4242برلم  21191314

اصدار النشرات  -تصمٌم الموالع االلكترونٌه  -التسوٌك االلكترونً  -التجاره االلكترونٌة عبر االنترنت  -معرض علً حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌه  -واالعبلنٌة بصفه غٌر دورٌة وتوزٌعها الدعائٌه 

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

 -الشٌخ زاٌد  - 118لطعة  -المجاوره الثانٌه  -السادس عشر  مصر او فى الخارج ، بجهة : الحً

ٌجوز للشركة  -رٌفٌرا للدهانات والكٌماوٌات   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الدهانات والكٌماوٌات ومواد البناء  -  328

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

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

افة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الدهانات  4252برلم  21191314،لٌدت فى  7111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -والكٌماوٌات ومواد البناء 

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة با

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

 -المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب  - 749خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة الشركة الحصول على كافة الترا

 الجابرى للتطوٌر العمارى والمماوالت   شركة  ،  . االستثمار العمارى  -  329

 التسوٌك العمارى  -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 انونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به ل "

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى  

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

،لٌدت  1111110111لسنة   ،رأس مالها    351رٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ولٌس الرى بط

 ، عن . االستثمار العمارى  4268برلم  21191315فى 

 التسوٌك العمارى  -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 نا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو "

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى  

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

 -ص حدائك االهرام  125لسنة ، بجهة :  351الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  ولٌس الرى بطرٌك

 -الهرم  -البوابة الثالثة 

المستمبل اكادٌمً لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  331

، عن مع  4292برلم  21191316،لٌدت فى  511110111الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -الدور االول و االول علوي  -ارض الحرٌة امام مدرسة الفنٌة بنات 

ٌات ولواعد المستمبل اكادٌمً لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمج -  331

البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

انشاء وادارة مراكز  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة  -االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

، عن التكنولوجى  4292برلم  21191316،لٌدت فى  511110111انشاء وادارة   ،رأس مالها    -من صوت وصورة وبٌانات 

ات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  -والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات انشاء وادارة مراكز ا -الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

انشاء وادارة ، بجهة : ارض  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -واالتصاالت وتطوٌرها 

 -الدور االول و االول علوي  -الحرٌة امام مدرسة الفنٌة بنات 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -لتدرٌب   شركة  ،  المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة المستمبل اكادٌمً لبلستشارات وا -  332

انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب وتنمٌة  -عمد الدوات التدرٌبٌة فً مجال اللغات والترجمة  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

دٌم االستشارات فً مجاالت الموارد البشرٌة والتنمٌة البشرٌة والصحة تم -مهارات لبلطفال فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي ( 

المهنٌة والتسوٌك  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ 

، عن المناطك التكنولوجٌة والحضانات  4292برلم  21191316،لٌدت فى  511110111وكذا االستشارات المالٌة   ،رأس مالها   

انشاء  -عمد الدوات التدرٌبٌة فً مجال اللغات والترجمة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -العلمٌة 

م االستشارات فً مجاالت تمدٌ -وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب وتنمٌة مهارات لبلطفال فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي ( 

الموارد البشرٌة والتنمٌة البشرٌة والصحة المهنٌة والتسوٌك  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

الدور االول  -بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ، بجهة : ارض الحرٌة امام مدرسة الفنٌة بنات 

 -و االول علوي 

المستمبل اكادٌمً لبلستشارات والتدرٌب   شركة  ،  عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة  -  333

 -لخدمات التسوٌك للسلع وا -الدعاٌة واالعبلن  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 

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

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

، عن عن االوراق المالٌة  4292برلم  21191316،لٌدت فى  511110111لمانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   طبما الحكام ا

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -لخدمات التسوٌك للسلع وا -الدعاٌة واالعبلن 

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

لمانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : ارض الحرٌة امام مدرسة الفنٌة فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

 -الدور االول و االول علوي  -بنات 

 االستثمار العمارى . دره الفٌروز العمارٌه   شركة  ،  . " -  334

 التسوٌك العماري "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا- "

 التورٌدات العمومٌة-

 رالتصدٌ-

 التوكٌبلت التجارٌة-

 فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت العامة والمتخصصه والمتكامله "

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز لخدمة وصٌانة السٌارات "

لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة "

 االستثمار العمارى . ، عن . " 4313برلم  21191316،لٌدت فى  3111110111فً هاتٌن الحالتٌن   ،رأس مالها   

 التسوٌك العماري "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا- "

 التورٌدات العمومٌة-

 التصدٌر-

 التجارٌة التوكٌبلت-

 فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة. 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  

 المماوالت العامة والمتخصصه والمتكامله "

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز لخدمة وصٌانة السٌارات "

واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.  "

 ---طرٌك مصر الفٌوم  -دله   -برج المصاص  -فً هاتٌن الحالتٌن ، بجهة : شمه بالدور الثانً علوي 

دره الفٌروز العمارٌه   شركة  ،  أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق  -  335

 ع ولٌس الري بطرٌك الغمرالري الحدٌثة فى االستزرا

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 واء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور س "

، عن أن تكون األراضً  4313برلم  21191316،لٌدت فى  3111110111إلامة المزارع السمكٌة   ،رأس مالها    "

 الري بطرٌك الغمرمخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس 

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

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

 ---طرٌك مصر الفٌوم  -دله   -برج المصاص  -إلامة المزارع السمكٌة ، بجهة : شمه بالدور الثانً علوي  "

 دره الفٌروز العمارٌه   شركة  ،  . -  336

 مسٌم االراضى والتطوٌر العماري  ت - "

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

مها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلح

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

 ، عن . 4313برلم  21191316،لٌدت فى  3111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اري  تمسٌم االراضى والتطوٌر العم - "

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

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

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

 ---طرٌك مصر الفٌوم  -دله   -برج المصاص  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمه بالدور الثانً علوي 

ركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام دمحم هشام النتاج المبلبس الجاهزة   ش -  337

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

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  4299برلم  21191316،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  591الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -دمحم هشام النتاج المبلبس الجاهزة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة  -  338

 -الامة وتشغٌل مطبعة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة  -النسٌج وااللمشه والترٌكو ) عدا االلٌاف الصناعٌة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وعلً االخص البمولٌات واالرز والسكر 

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع  4299برلم  21191316،لٌدت فى  511110111لها   ،رأس مالها    مصر او فى الخارج كما ٌجوز

الامة وتشغٌل مصنع  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النسٌج وااللمشه والترٌكو ) عدا االلٌاف الصناعٌة (  -لتصنٌع المبلبس الجاهزة 

ة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وعلً االخص البمولٌات الام -الامة وتشغٌل مطبعة  -لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -واالرز والسكر 

مخازن  -المنطمة الصناعٌة  591، بجهة :  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

 -الشباب 
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 MG Designs    شركة  ،  . دعاٌه واعبلن  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح ٌه لانونا     االستٌراد والتصدٌر

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982نة لس 121والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ٌجوز للشركة أن تكون لها   -   لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض          

، عن . دعاٌه واعبلن  . التجارة العامة  4339برلم  21191311،لٌدت فى  511110111مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

 1982 لسنة 121والتوزٌع فٌما هو مسموح ٌه لانونا     االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت 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 غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

المهندسٌن الدور  -شارع شهاب  48ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة :   - المنظمة لهذا الغرض            

 -العاشر 
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 MG Designs    شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

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

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

 لمباشرة نشاطها  . 

  

، عن وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  4339برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الها   ،رأس م  

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

انون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الم

 -المهندسٌن الدور العاشر  -شارع شهاب  48الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : 
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تمدٌم االستشارات  )  -،  الدعاٌة واالعبلن  شركة    Onyx Media Solutions OMSأونٌكس مٌدٌا سلٌوشنز أو أم أس  -  341

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

من لانون سوق راس  27لمادة المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى ا

تصمٌم وادارة تطبٌمات الهاتف  -التسوٌك االلكترونٌة عبراالنترنت  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ن ، ع 4382برلم  21191312،لٌدت فى  111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها    -المحمول 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس  -الدعاٌة واالعبلن 

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها 

التسوٌك االلكترونٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27ادة فى الم

 131ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : عمار رلم  -تصمٌم وادارة تطبٌمات الهاتف المحمول  -عبراالنترنت 

 -حدائك اكتوبر  -الدور الثانً 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات    Onyx Media Solutions OMSأونٌكس مٌدٌا سلٌوشنز أو أم أس  -  342

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

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

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

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز 4382برلم  21191312

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

حصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -حدائك اكتوبر  -الدور الثانً  131لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

دمحم كمال مصطفً ودمحم عبد الحكٌم جاد وشركائهم   شركة  ،  الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او  -  343

الامة  -% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شغلها  11ة بشرط ان تمدم العامة وما تضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌ

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة  11وتشغٌل مركز طبى متخصص فً االشعة والتحالٌل بشرط ان تمدم 

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

، عن الامة وتشغٌل المستشفٌات  4417برلم  21191313،لٌدت فى  975111110111البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

ان من عدد % سنوٌا بالمج 11المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم 

% سنوٌا بالمجان من الحاالت  11الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فً االشعة والتحالٌل بشرط ان تمدم  -االسرة التً ٌتم شغلها 

التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 -ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج كائن بشارع عبد السبلم عارف تماطع شارع علً جنٌدي الحصول عل

 -بندر بنً سوٌف 

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    MADINA PMمدٌنة الدارة المشروعات  -  344

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

، عن كما ٌجوز لها ان  4418برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

الحزام  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك وصلة دهشور 

 -االخضر 

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا  -والت العامة شركة  ،  المما   MADINA PMمدٌنة الدارة المشروعات  -  345

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

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

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن  4418برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111الدعاٌة   ،رأس مالها    -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -والت العامة المما

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

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مادة المنصوص علٌها فى ال
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الدعاٌة ، بجهة : طرٌك وصلة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311

 -الحزام االخضر  -دهشور 

الامة وتشغٌل وادارة  -الامة وتشغٌل المحبلت التجارٌة  -شركة  ،  واالعبلن    MADINA PMلمشروعات مدٌنة الدارة ا -  346

 -تخطٌط والامة المدن العمرانٌة الجدٌدة  -تمدٌم خدمات الصٌانه المتنمله والنظافة للمبانً والمنشات  -المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -االستثمار والتسوٌك العماري  -به لانونا / التورٌدات العمومٌة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح

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

الامة  -، عن واالعبلن  4418برلم  21191313ت فى ،لٌد 1111110111غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

تمدٌم خدمات الصٌانه المتنمله والنظافة للمبانً  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -وتشغٌل المحبلت التجارٌة 

 -به لانونا / التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -تخطٌط والامة المدن العمرانٌة الجدٌدة  -والمنشات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -االستثمار والتسوٌك العماري 

ام الحز -اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، بجهة : طرٌك وصلة دهشور 

 -االخضر 

الامة وتشغٌل  -راٌز أب الدارة المطاعم والكافٌهات   شركة  ،  . الامة وتشغٌل وادارة المطاعم واللكفترٌات  والكافٌهات   -  347

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى   -وادارة مبلهى ترفٌهٌة لبلطفال  . 

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول ا

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

برلم  21191314،لٌدت فى  11110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول 

ٌجوز   -الامة وتشغٌل وادارة مبلهى ترفٌهٌة لبلطفال  .  -، عن . الامة وتشغٌل وادارة المطاعم واللكفترٌات  والكافٌهات   4451

لوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا

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

المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

 -ش الثورة  21البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

% سنوٌا  11الملكة للكلً الصناعٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً الكلً الصناعٌة بشرط ان تمدم  -  348

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -بٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌه لها بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الط

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

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

، عن الامة وتشغٌل مركز طبً  4483برلم  21191317،لٌدت فى  111110111احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

طبٌة او العبلجٌة او % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة ال 11متخصص فً الكلً الصناعٌة بشرط ان تمدم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -التشخٌصٌه لها 

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

ش  -ش جمال الدٌن مسعود  11حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : تل

 -فٌصل  -الملكة 

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -1شركة  ،     MOGASSAM LABSمجسم البز  -  349

أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  -ف أنواعها .   والتطبٌمات بمختل

إدخال البٌانات علً  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .     -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   

إنتاج وتطوٌر النظم   -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .     -الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   

أعمال  -1، عن  4224برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها      -المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   

أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات  -أنواعها .   التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف 

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

أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات   -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    -صوت وصورة وبٌانات .   

الحً الثالث  -محور الكفراوي  1729، بجهة :  -إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .     -بمختلف أنواعها .   

 -المجاورة الثامنة  -
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تصنٌع  - 2تداول البٌانا ت   شركة  ،  أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل و   MOGASSAM LABSمجسم البز  -  351

طابعات ثبلثٌة االبعاد لدى الغٌر   مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة  مع 

،رأس  مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 - 2، عن أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانا ت    4224برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111مالها   

تصنٌع طابعات ثبلثٌة االبعاد لدى الغٌر   مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالى مستمل لكل نشاط على حدة  

نٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، مع مراعاة أحكام الموا

 -المجاورة الثامنة  -الحً الثالث  -محور الكفراوي  1729بجهة : 

لوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -شركة  ،  التصدٌر    T.A.Rللتصدٌر  3درٌم  -  351

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

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

،لٌدت فى  511110111المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن التصدٌر  4257برلم  21191314

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

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

الدور التاسع  -ابراج الفٌصلٌه  3لمباشرة نشاطها ، بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

 -فٌصل  -المرٌوطٌه  - 911شمه  -

علً ان التتمتع االنشطة  2117لسنة  72اسامه زكرٌا حسن و شرٌكته   شركة  ،  والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  352

ت المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذا

 4286برلم  21191315،لٌدت فى  3111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

رج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز علً ان التتمتع االنشطة خا 2117لسنة  72، عن والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 - 3شمة رلم  -المجاورة السادسة  -الحً العاشر  -ب  33لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  2117لسنة  72شرٌكته   شركة  ،  انشطة لانون  اسامه زكرٌا حسن و -  353

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

: التسوٌك  2117لسنة  72انشطة خارج لانون  - 2118لسنة  356ٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الجمهور 2117لسنة  351رلم 

العماري تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط 

لسنة  72، عن انشطة لانون  4286برلم  21191315،لٌدت فى  3111110111ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا   ،رأس مالها   

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  2117

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

: التسوٌك العماري تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون  2117لسنة  72انشطة خارج لانون  - 2118

المجاورة  -الحً العاشر  -ب  33االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : 

 - 3شمة رلم  - السادسة

شركة  ،  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى    BIONAS EGYPTالمصرٌة المالٌزٌة بٌوناس إٌجٌبت  -  354

تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 

تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها  االستصبلح واالستزراع وان

الامة وتشغٌل مصنع النتاج  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  1111110111حفر االبار المائٌه   ،رأس مالها    -الامة وتشغٌل مصنع النتاج الزٌوت الطبٌعٌه  -الولود الحٌوي 

، عن استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  4291برلم  21191316

ن تستخدم االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وا

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

الامة وتشغٌل مصنع  -الامة وتشغٌل مصنع النتاج الولود الحٌوي  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 -التعاون  -ش الملن فٌصل  253حفر االبار المائٌه ، بجهة :  -النتاج الزٌوت الطبٌعٌه 
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المماوالت العامة  -الامة المشاتل الزراعٌة  -شركة  ،     BIONAS EGYPTالمصرٌة المالٌزٌة بٌوناس إٌجٌبت  -  355

والمانون  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والمتخصصه والمتكاملة 

ستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل الم 1982لسنة  121رلم 

غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

،لٌدت فى  1111110111شترن   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -اعمال تنسٌك الحدائك  -الغرض 

االستٌراد والتصدٌر  -المماوالت العامة والمتخصصه والمتكاملة  -الامة المشاتل الزراعٌة  -، عن  4291برلم  21191316

مستوردٌن فى شان سجل ال 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ٌجوز للشركة  -اعمال تنسٌك الحدائك  -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -التعاون  -ش الملن فٌصل  253تشترن ، بجهة : ان تكون لها مصلحة او 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول    BIONAS EGYPTالمصرٌة المالٌزٌة بٌوناس إٌجٌبت  -  356

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

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

 4291برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ، عن با

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

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

 -التعاون  -ش الملن فٌصل  253: 

 -التجارة العامة والتوزٌع  -تسوٌك الكترونً  -ألف للتجارة االلكترونٌة   شركة  ،  تجاره الكترونٌة عبر االنترنت  -  357

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -مٌة التورٌدات العمو

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

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

،  4311برلم  21191317،لٌدت فى  151110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -لتوزٌع التجارة العامة وا -تسوٌك الكترونً  -عن تجاره الكترونٌة عبر االنترنت 

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

ها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

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

 -ش همدان  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ) المتحدة انترناشٌونال للتجارة و توزٌع ورق الكرتون   شركة  ،  . التجارة  -  358

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع   -وعلى االخص تجارة وتوزٌع ورق الكرتون (    

ز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

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

،لٌدت فى  511110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

، عن . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ) وعلى االخص تجارة وتوزٌع ورق الكرتون  4381برلم  21191312

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

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

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

 -الهرم  -فٌصل  -ب عمارات منتصر  48التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

بٌومٌدٌا للزهور ونباتات الزٌنة   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -  359

وان واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع 

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

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

، عن  4399برلم  21191312،لٌدت فى  311110111تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   الوجوة مع الشركات وغٌرها التى 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن 
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تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان 

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ل اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاو - 2118لسنة  356

 -امبابه  -مركز منشاة المناطر  -باترٌس  -شبٌهة ، بجهة : فٌبل دكتور حسن بركه 

بٌومٌدٌا للزهور ونباتات الزٌنة   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  361

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

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

ك غرضها فى مصر او فى الخارج ، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ 4399برلم  21191312،لٌدت فى  311110111

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

: فٌبل دكتور الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -امبابه  -مركز منشاة المناطر  -باترٌس  -حسن بركه 

الذهب لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات  -  361

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -ت صو -والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن  -تصحٌح الوان ( 

المهرجانات الفنٌه  تنظٌم -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -استدٌوهات البث االذاعً ( 

، عن االنتاج الفنً   4415برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111انتاج وتوزٌع   ،رأس مالها    -والثمافٌه والغنائٌه 

ر والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌ

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  -التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

شارع عدنان المدنً الدور  31انتاج وتوزٌع ، بجهة :  -ظٌم المهرجانات الفنٌه والثمافٌه والغنائٌه تن -فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 -المهندسٌن  - 34التاسع شمة 

الذهب لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  االفبلم الطوٌلة والمصٌرة والمسلسبلت التلٌفزٌونٌة واالذاعٌة واالفبلم الوثائمٌة  -  362

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  - واالعبلنات

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  1982

 -رضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غ

، عن االفبلم الطوٌلة  4415برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -الدعاٌة واالعبلن 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارة تلتزم الشركة  -والمصٌرة والمسلسبلت التلٌفزٌونٌة واالذاعٌة واالفبلم الوثائمٌة واالعبلنات 

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

ا من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضه

شارع عدنان المدنً الدور  31ٌجوز للشركة ان ، بجهة :  -الدعاٌة واالعبلن  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -المهندسٌن  - 34التاسع شمة 

مع الشركات وغٌرها التى الذهب لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -  363

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

ات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  4415

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

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

 -المهندسٌن  - 34رع عدنان المدنً الدور التاسع شمة شا 31البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

العالمٌة لبلستصبلح الزراعى واالستثمارات   شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  -  364

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

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

، عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  4426برلم  21191313فى 
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 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌه

الدور  - 6شمة رلم  7مول سٌتى ستار برج  11الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الحى 

 -الثالث 

زٌز خلٌل و على بن صالح بن هادى ال منصور   شركة  ،  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخبوزات عادل عبد الع -  365

االفرنجً   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

، عن . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المخبوزات  4433برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111نشاطها.   ،رأس مالها   

االفرنجً   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 - 3الحً  - 5مج  -مول روٌال  -الدور االرضً  9/  11نشاطها. ، بجهة : محل 

شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة    JOIN Z DOTSتس جوٌن ذا دو -  366

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

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4465برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

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

 الشٌخ زاٌد -اركان ببلزا  -(  4) بالدور الرابع بالمبنى رلم  342لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مكتب رلم 

العالمٌة لبلستصبلح الزراعى واالستثمارات   شركة  ،  .  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها  -  367

لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 

ح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها االستصبل

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  -  2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  11111110111لتفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن   ،رأس مالها   والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او ا

، عن .  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  4426برلم  21191313

بلح واالستزراع وان تستخدم االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستص

لسنة  351طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  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

 -الدور الثالث  - 6شمة رلم  7مول سٌتى ستار برج  11التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن ، بجهة : الحى  السبلالت او

العالمٌة لبلستصبلح الزراعى واالستثمارات   شركة  ،  او اللحوم   .  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج  -  368

التورٌدات العمومٌة   االستٌراد  -حوم  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا السبلالت او االلبان او التسمٌن او الل

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

س الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌ

، عن او  4426برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

للحوم  . التجارة العامة والتوزٌع اللحوم   .  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او ا

 121التورٌدات العمومٌة   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -فٌما هو مسموح به لانونا 

سٌس الشركة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تا 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

 11اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : الحى 

 -الدور الثالث  - 6شمة رلم  7مول سٌتى ستار برج 

مة لهذا الغرض   . المماوالت العالمٌة لبلستصبلح الزراعى واالستثمارات   شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظ -  369

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة  -االستثمار العماري    -العامة والمتكاملة والمتخصصة  

المنشات الخاصة  والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال   -بها والتوسع فٌها    

، عن وبما ال ٌخل باحكام  4426برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة  -االستثمار العماري    -منظمة لهذا الغرض   . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  الموانٌن ال

( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -مال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها    رٌاضٌة او ثمافٌة واستك

شمة  7مول سٌتى ستار برج  11الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : الحى 

 -الدور الثالث  - 6رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  . الدعاٌة واالعبلن . التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم    JOIN Z DOTSجوٌن ذا دوتس  -  371

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

ص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌ

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  . التورٌدات العمومٌة . تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل . 

، عن . الدعاٌة  4465برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111صٌانة ابار البترول وتنشٌطها  . صٌانةمعدات   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121واالعبلن . التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

راخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على الت

البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  . التورٌدات العمومٌة . تمدٌم 

الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل . صٌانة ابار البترول وتنشٌطها  . صٌانةمعدات ، بجهة : مكتب رلم 

 الشٌخ زاٌد -اركان ببلزا  -(  4رابع بالمبنى رلم ) بالدور ال 342

 -التجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -جٌزة كونكرٌت للمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  المماوالت العامة  -  371

كات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر -التورٌدات العمومٌة 

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

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

 4375برلم  21191312،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن المماوالت العامة 

لوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من ا

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

المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

 -كرداسة  -: منزل احمد شاكر امام كوبري الخرسانة بجوار السنترال الدور الثالث 

طاعم والكافٌهات شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة الم   Alqaisi For Tourist Resturantsالمٌسً للمطاعم السٌاحٌة  -  372

االدارة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم السٌاحٌة  -التورٌدات العمومٌة  -وتمدٌم كافة انواع الماكوالت والشروبات الساخنة والباردة 

بشان  2112لسنة  311والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

برلم  21191313،لٌدت فى  9111110111من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

التورٌدات  -لمطاعم والكافٌهات وتمدٌم كافة انواع الماكوالت والشروبات الساخنة والباردة ، عن الامة وتشغٌل وادارة ا 4231

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم السٌاحٌة  -العمومٌة 

 -ن شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشا 2112لسنة  311مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

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

 -المنصورٌة  -الهرم  -ش مصطفً اسماعٌل  57: 

شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    Alqaisi For Tourist Resturantsٌة المٌسً للمطاعم السٌاح -  373

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

ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  4231برلم  21191313،لٌدت فى  9111110111مالها   

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

ش  57الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المنصورٌة  -الهرم  -مصطفً اسماعٌل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -اٌة واالعبلن شركة  ،  الدع   Capital Proكابٌتال برو للدعاٌة واالعبلن  -  374

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

ن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -، عن الدعاٌة واالعبلن  4239برلم  21191314،لٌدت فى  111110111مالها   

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 
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نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموا

 -الشٌخ زاٌد  - 3لطعة  - 5مج  - 1الحً  3شمة 

او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -المصرٌة لتجارة البن البرازٌلً   شركة  ،  تجارة وتوزٌع البن بجمٌع انواعها  -  375

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

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

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكا

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن تجارة وتوزٌع البن بجمٌع انواعها  4643برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111مالها   

ت وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركا

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

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -الهرم  -مدٌنة بٌتكو  -محطة مشعل  -أ ش الهرم  115لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

                       BLOCKS INTERNATIONALحضانة بلوكس                                                             -  376

PRESCHOOL   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -كة  ،  الامة وتشغٌل وادارة حضانة لتعلٌم وتاهٌل االطفال شر

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

ٌجوز  -ادارة حضانة لتعلٌم وتاهٌل االطفال ، عن الامة وتشغٌل و 4659برلم  21191327،لٌدت فى  111110111مالها   

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

حمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تل

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

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابه االولً  -منطمة ب  -ش العشرٌن  - 112البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

شركة  ،  الدعاٌة    ABK Media Production ( BAHGAT ) KAMARبً  كً مٌدٌا برودكشن ) بهجت لمر (  اي -  377

 -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -المٌام باعمال المونتاج وكافة االعمال الفنٌة من ) تصوٌر  -واالعبلن 

واعمال السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه و االنتاج الفنً من انتاج االفبلم  -تصحٌح الوان ( 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -التلفزٌونٌه وبٌعها وتوزٌعها 

توي االلكترونً بصوره المختلفة   ،رأس مالها   انتاج المح -التصوٌر ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

المٌام باعمال المونتاج وكافة االعمال الفنٌة من )  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4665برلم  21191327،لٌدت فى  211110111

بلم واعمال االنتاج الفنً من انتاج االف -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -تصوٌر 

ادارة وتشغٌل دور العرض  -السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌه وبٌعها وتوزٌعها 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (  -السٌنمائً 

 -ش التحرٌر  94المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة ، بجهة : انتاج  -

شركة  ،  من صوت    ABK Media Production ( BAHGAT ) KAMARاي بً  كً مٌدٌا برودكشن ) بهجت لمر (  -  378

البلزمة لكل الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة والمهرجانات بشرط استصدار التراخٌص  -وصوره وبٌانات 

تمدٌم خدمات االعاشة )  -تورٌد مستلزمات التصوٌر والمبلبس وكافة المعدات البلزمة العمال التصوٌر  -معرض علً حده 

تصمٌم وتسوٌك البرامج االلكترونٌة وتسوٌك جمٌع االعمال الفنٌة  -التسوٌك االلكترونً  -اعمال الوكالة واالدارة الفنٌه  -الكاترنج ( 

معً ومرئً واغانً وبرامج تلٌفٌزٌونٌة واذاعٌة وافبلم سٌنٌمائة وافبلم وثائمٌة ومسرحٌات ومسلسبلت   ،رأس مالها   من محتوي س

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات  -، عن من صوت وصوره وبٌانات  4665برلم  21191327،لٌدت فى  211110111

تورٌد مستلزمات التصوٌر والمبلبس  -البلزمة لكل معرض علً حده والحفبلت العامة والمهرجانات بشرط استصدار التراخٌص 

التسوٌك االلكترونً  -اعمال الوكالة واالدارة الفنٌه  -تمدٌم خدمات االعاشة ) الكاترنج (  -وكافة المعدات البلزمة العمال التصوٌر 

معً ومرئً واغانً وبرامج تلٌفٌزٌونٌة واذاعٌة تصمٌم وتسوٌك البرامج االلكترونٌة وتسوٌك جمٌع االعمال الفنٌة من محتوي س -

 -ش التحرٌر  94وافبلم سٌنٌمائة وافبلم وثائمٌة ومسرحٌات ومسلسبلت ، بجهة : 

 -شركة  ،  درامٌة    ABK Media Production ( BAHGAT ) KAMARاي بً  كً مٌدٌا برودكشن ) بهجت لمر (  -  379

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌج -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 
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تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

برلم  21191327،لٌدت فى  211110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

او تشترن باى وجه من الوجوة مع  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -، عن درامٌة  4665

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

ام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احك

 -ش التحرٌر  94والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالشعر والبشرة والجسم  شركة  ،  . "   Nasser-Groupناصر جروب  -  381

 واألظافر والمساج وسبا وجٌم

 تجارة أدوات ومستلزمات ومستحضرات التجمٌل "

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

ا او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

،لٌدت فى  1111110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالشعر والبشرة والجسم واألظافر والمساج وسبا  ، عن . " 4715برلم  21191331

 وجٌم

 تجارة أدوات ومستلزمات ومستحضرات التجمٌل "

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

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

 -درٌم الند  - GT5الئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : طبما الحكام المانون و

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها    Nasser-Groupناصر جروب  -  381

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  ، عن 4715برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111.  ،رأس مالها   

 -درٌم الند  - GT5البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

حفر ابار المٌاه واالبار غٌر عمٌمة البلزمة  -شركة  ،  الحفر والمضخات البترولٌة     JOIN Z DOTSجوٌن ذا دوتس  -  382

الخدمات المتعلمة بانزال  -ال الحفر والصٌانه معالجة االسطح من الترسبات الغراض البترول . االعمال المدنٌة المكملة العم

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً   -مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج 

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

، عن الحفر  4465برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

عمال الحفر حفر ابار المٌاه واالبار غٌر عمٌمة البلزمة الغراض البترول . االعمال المدنٌة المكملة ال -والمضخات البترولٌة  

الخدمات المتعلمة باالستكشاف  -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -والصٌانه معالجة االسطح من الترسبات 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -البترولً  

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : مكتب رلم  باعمالها او
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ا بها وذلن طبما الحكام المانون اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،  تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمه -  383

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

او ، عن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  4471برلم  21191317،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

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

 ا -ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهرام  427على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة  -1 معلومات   شركة  ،  . "اسس الرٌادة لنظم ال -  384

 صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 التطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات و -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 21191317،لٌدت فى  511110111إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .   ،رأس مالها    -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر  -1 ، عن . " 4471م برل

 االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 ات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌم -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك  427إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . ، بجهة :  -4

 ا -م االهرا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التورٌدات العمومٌة  -البشٌر للمماوالت العامة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  385

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  4272برلم  21191315،لٌدت فى  1111110111مالها   

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

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

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

 -فٌصل  -ش الملكة  -امام معسكر الكشافة  -ش فراج عبد العزٌز  6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام    Nano Food Machineنانو فود ماشٌن  -  386

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

ضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غر

لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -تجارة الجملة والتجزئٌة  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن  4317برلم  21191316،لٌدت فى  21111110111ها   بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد   ،رأس مال 2112

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

تجارة الجملة  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد ،  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -والتجزئٌة 

 - 3حً  - 2مج -المحور المركزي  -/ ب (  17/  1ق )  -روٌال تاورز  - 314وحدة بجهة : ال

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  بموافمة واجراءات الترخٌص بها    Nano Food Machineنانو فود ماشٌن  -  387

اعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ب

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

اخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 -، عن بموافمة واجراءات الترخٌص بها  4317برلم  21191316،لٌدت فى  21111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

حً  - 2مج -المحور المركزي  -/ ب (  17/  1ق )  -روٌال تاورز  - 314لوحدة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ا

3 - 

ٌجوز   -شركة  ،  . تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه من الشحن والتفرٌغ والتخلص الجمركً     fast wayفاست واي للشحن  -  388

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

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

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن . تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه من  4417برلم  21191313،لٌدت فى  111110111البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها   -الشحن والتفرٌغ والتخلص الجمركً  

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

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -ش الجامع بٌن السرٌات 11كة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : السارٌة وعلى الشر

التجارة  -المماوالت العامة  -بٌوتً مٌبلنو لبلستثمار العماري والمماوالت والتجارة العامة   شركة  ،  االستثمار العماري  -  389

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -رٌدات العمومٌة التو -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

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

ة والتوزٌع فٌما التجارة العام -المماوالت العامة  -، عن االستثمار العماري  4427برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

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

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

 -الدور العاشر   - A 11والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة  

 -المهندسٌن  -شارع جزٌرة العرب  54

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع علب كرتون مضلع و الدوبلكس الساده و المطبوع اكس الرج للتعبئه والتغلٌف   شركة  ،  " -  391

  

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

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

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

الامة وتشغٌل  ، عن " 4445برلم  21191314،لٌدت فى  111110111مالها   التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس 

 مصنع لتصنٌع علب كرتون مضلع و الدوبلكس الساده و المطبوع

  

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

تحمٌك غرضها 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 والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 المنطمه الصناعٌة االولى - 241، بجهة : :  لطعه التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتركٌب وصٌانة ابراج االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة    IRSALارسال  -  391

االتصاالت السلكٌة الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات  -التصنٌع لدي الغٌر لكل ماسبك  -والكهربائٌة بكافة انواعها 

ٌجوز  -التصدٌر  -المماوالت العامة  -مماوالت تركٌب انظمة االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة -والبلسلكٌة والصٌانة المتنملة لها 

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع  4473برلم  21191317،لٌدت فى  15111110111ها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   تعاون

 -التصنٌع لدي الغٌر لكل ماسبك  -لتصنٌع وتجمٌع وتركٌب وصٌانة ابراج االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة والكهربائٌة بكافة انواعها 

مماوالت تركٌب انظمة  -ت االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة والصٌانة المتنملة لها الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التصدٌر  -المماوالت العامة  -االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة

الدور  - 14ونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : وحدة رلم مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

 -المحور الكركزي  -مجمع سٌتً ستارز  - 3برج رلم  - 49/  3لطعة  -الثالث 

شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    IRSALارسال  -  392

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

، عن فى مصر او فى  4473برلم  21191317،لٌدت فى  15111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

و تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا
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 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 -المحور الكركزي  -رز مجمع سٌتً ستا - 3برج رلم  - 49/  3لطعة  -الدور الثالث  - 14رلم 

عالم االوائل   شركة  ،   استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  -  393

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم 

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

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

، عن استصبلح  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111مالها    تربٌة جمٌع   ،رأس -االلبان او التسمٌن او اللحوم 

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

ة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌث

لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ة : برج تربٌة جمٌع ، بجه -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  - 2118

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الشٌخ الدور الثانً علوي 

عالم االوائل   شركة  ،  انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او  -  394

التجارة  -الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة  -الخٌول تربٌة  -الامة المزارع السمكٌة والزراعٌة المائٌة  -اللحوم 

تجارة وتورٌد  -الامة وتشغٌل المواكز التجارٌة وسبلسل االمداد  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

زمات الزراعٌة والبٌطرٌة والمبٌدات والمخصبات وتوزٌع الحاصبلت الزراعٌة والبذور وتماوي الحاصبلت الزراعٌة والمستل

، عن انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111الزراعٌة   ،رأس مالها   

 -تربٌة الخٌول  -الامة المزارع السمكٌة والزراعٌة المائٌة  -النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

الامة  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة 

تجارة وتورٌد وتوزٌع الحاصبلت الزراعٌة والبذور وتماوي الحاصبلت الزراعٌة  -وتشغٌل المواكز التجارٌة وسبلسل االمداد 

 -ش االرصاد الجوٌة  3المستلزمات الزراعٌة والبٌطرٌة والمبٌدات والمخصبات الزراعٌة ، بجهة : برج الشٌخ الدور الثانً علوي و

 -بندر الفٌوم  -الحادله 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  االستثمار العماري    SMART TOWERسمارت تاور لبلستثمار العماري  -  395

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى او تشت

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

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكام المو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن االستثمار العماري  4266برلم  21191315،لٌدت فى  511110111مالها   

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا

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

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

 -الهرم  -الرماٌة  -مساكن الضباط  -الدور السادس  - 91عمارة 

 2112لسنة  311الهندسٌة الدارة المشروعات الصناعٌة   شركة  ،  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -  396

المٌام باعمال مماوالت التركٌبات المٌكانٌكٌة  -ماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما ل

تورٌد  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والكهربائٌة 

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد  -ت والمعدات الصناعٌة المٌام باعمال الصٌانة لبلال -لطع الغٌار ومستلزمات المصانع 

، عن ادارة  4281برلم  21191315،لٌدت فى  4111110111الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات   ،رأس مالها    -الغذائٌة 

ما لماورد بموافمة واجراءات بشان شركات االدارة الفندلٌة و وف 2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

اعداد  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -المٌام باعمال مماوالت التركٌبات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  -الترخٌص بها 

لبلالت المٌام باعمال الصٌانة  -تورٌد لطع الغٌار ومستلزمات المصانع  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة -دراسات الجدوي للمشروعات 

 21الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ، بجهة :  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -والمعدات الصناعٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول 

 121ون رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المان -الهندسٌة الدارة المشروعات الصناعٌة   شركة  ،  الورلٌة  -  397

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -غرض الموانٌن المنظمة لهذا ال

،  4281برلم  21191315،لٌدت فى  4111110111تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ون رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المان -عن الورلٌة 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -غرض البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ال

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  21بجهة : 

ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات الهندسٌة الدارة المشروعات الصناعٌة   شركة  ،  غرضها فى مصر او فى الخ -  398

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

برلم  21191315فى ،لٌدت  4111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  4281

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  21مة لمباشرة نشاطها ، بجهة : البلز

 -مماوالت تجهٌز وتطوٌر الصٌدلٌات  -شركة  ،  الامة وادارة وتشغٌل وتاجٌر الصٌدلٌات    Pharma Mapفارما ماب  -  399

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

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

اى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -الدعاٌة واالعبلن  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن الامة وادارة وتشغٌل وتاجٌر  4312برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -مماوالت تجهٌز وتطوٌر الصٌدلٌات  -الصٌدلٌات 

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

ٌجوز  -الدعاٌة واالعبلن  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -سكاي مول  -ى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ، بجهة : الدور االداري الثانً للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 -الشٌخ زاٌد  - 5الحً  -مركز خدمات الحً الخامس 

شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    Pharma Mapفارما ماب  -  411

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 البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  4312برلم  21191316،لٌدت فى  5111110111مالها   

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

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الشٌخ زاٌد  - 5الحً  -مركز خدمات الحً الخامس  -سكاي مول  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االداري الثانً 

اشرف علً مصطفً عابدٌن وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع االعبلف مع مراعاة احكام  -  411

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع االعبلف مع مراعاة احكام  4315برلم  21191317،لٌدت فى  4111110111

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لرٌة الحكامنه 

 -مدٌنة بنً سوٌف  -بجوار المسجد الكبٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    ZANOBIAزنوبٌا للتجاره  -  412

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

لسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ا

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

امة والتوزٌع فٌما هو مسموح ، عن التجارة الع 4363برلم  21191311،لٌدت فى  8111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -به لانونا 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -ش النٌل  96على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تصنٌع الشمع فاطمة عبد الرحمن دمحم وشرٌكها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع ل -  413

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الشمع  4396برلم  21191312،لٌدت فى  511110111مالها   

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

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

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعا

 -هرم  -الطالبٌة  -مدٌنة اللوتس  -ش دمحم عبد الهادي العنانً  19لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عد البٌانات والتطبٌمات بمختلف شركة  ،  اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوا   ATMATECHاتماتن  -  414

 -انواعها_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -رٌب علٌها انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتد

استصبلح  -المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن اعمال التوصٌف والتحلٌل  4421برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111وتجهٌز االراضى بالمرافك   ،رأس مالها   

عد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات والتصمٌم للبرمجٌات ولوا

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات _  -ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن  -رٌب علٌها انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتد

الدور الرابع  - 1عمارة  - 13استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك ، بجهة : شمة  -براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -عمارات برعً ببلزا  -

 ،  تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر شركة    NUMBER ONEنمبر ون للتجارة   -  415

 .   2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى - "

 كتابة كمبٌوتر (  -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من ) فاكس -

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ -

  

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

تستخدم طرق الري الحدٌثة فى  ، عن 4453برلم  21191314،لٌدت فى  21111110111التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 .   2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى - "

 بة كمبٌوتر ( كتا -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من ) فاكس -

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ -

  

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

 -ش عمان  -شارع عمر بن الخطاب  6التى لد تعاونها على ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بلستثمار العماري والمماوالت   شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان الحثٌلً بناء ل -  416

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

 لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

، عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  4376برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111،رأس مالها     

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

 118الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة ) 

 - -الشٌخ زاٌد  -المجاورة األولً  -الحً السابع  -شارع الحكمة  -(  

لسنة  311رة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم الحثٌلً بناء لبلستثمار العماري والمماوالت   شركة  ،   . إدا -  417

شراء و بٌع   -االستثمار والتسوٌك العمارى  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112

وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز الامة وتشغٌل وادارة المدارس  -و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة  

مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون  -مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

. إدارة المشروعات مع ، عن  4376برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111ممارسة العملٌة التعلٌمٌة   ،رأس مالها   

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311مراعاه المرار الوزارى رلم 

دارس الامة وتشغٌل وادارة الم -شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة    -االستثمار والتسوٌك العمارى 

مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة  -وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

 -الحً السابع  -شارع الحكمة  -(   118انواعها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ، بجهة : عمارة ) 

 - -الشٌخ زاٌد  -مجاورة األولً ال

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة  -الحثٌلً بناء لبلستثمار العماري والمماوالت   شركة  ،  (  -  418

 -لنوادى الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة وا -وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناالمٌام  باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌةالتجارة 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول   -و المتخصصة و المتكامله  

الامة  -، عن (  4376برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   اعماال ش

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  -وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناالمٌام   -التورٌدات العمومٌةالتجارة  -والنوادى  والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات المماوالت العامة و المتخصصة و المتكامله  

شارع  -(   118 شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : عمارة ) باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال

 - -الشٌخ زاٌد  -المجاورة األولً  -الحً السابع  -الحكمة 

اٌناس دمحم معروف وشرٌكها   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -  419

لمستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان واستزراع االراضى ا

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

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

 4234برلم  21191314،لٌدت فى  3111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

راضى المستصلحة  وٌشترط فى ، عن استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع اال

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

ومراعاة لرار رئٌس  2117لسنة  351ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  - 71شارع  -ابراج النٌل  3عمار  -الدور الثامن  - 81التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

رة االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌه واالغذٌه الخاصه شركة  ،  تجا   EGACS Pharmaإٌجاكس فارما  -  411

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -واالساسٌه وتصنٌع كل ماسبك لدي الغٌر 

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

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

 21191314ٌدت فى ،ل 111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تجارة االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌه واالغذٌه الخاصه واالساسٌه وتصنٌع كل ماسبك لدي  4241برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 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 وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -الغٌر 

عاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد ت

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

 -الدور االول علوي  -حدائك االهرام  -ص  39نشاطها ، بجهة :  التراخٌص البلزمة لمباشرة

شركة  ،  التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها    Nawara Cateringنواره كترٌنج  -  411

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

،لٌدت فى  511110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الهٌئات  ، عن التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 4261برلم  21191315

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

 -ش الجٌزه  56وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة وتشغٌل وتجهٌز وادارة  -ت   شركة  ،  الامة وتشغٌل وتجهٌز وادارة المطاعم وفر جروب للمطاعم والسوبر مارك -  412

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة  -محبلت السوبر ماركت 

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

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

، عن  4258رلم ب 21191314،لٌدت فى  3111110111ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة  -الامة وتشغٌل وتجهٌز وادارة محبلت السوبر ماركت  -الامة وتشغٌل وتجهٌز وادارة المطاعم 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على شان سجل الم

ٌجوز للشركة ، بجهة  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -المحور المركزي  -ب  - 2/  1بالمطعة رلم  -بالعمارة رلم أ  -الدور االرضً ب - 6,  5,  4,  3, 2, 1: محبلت ارلام 

وفر جروب للمطاعم والسوبر ماركت   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -  413

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

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

،لٌدت فى  3111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  4258برلم  21191314

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

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

 -بالدور االرضً  - 6,  5,  4,  3, 2, 1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محبلت ارلام 

 -المحور المركزي  -ب  - 2/  1بالمطعة رلم  -بالعمارة رلم أ 

 -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع الماكوالت    Nawara Cateringنواره كترٌنج  -  414

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -التوكٌبلت العمومٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد الٌشرٌة  -نشر وتوزٌع الكتب 

الامة وتشغٌل مصنع  -تجارة المواد الغذائٌة  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -لتصنٌع االغذٌة والماكوالت 

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  4261برلم  21191315،لٌدت فى  511110111او   ،رأس مالها   اعماال شبٌهة باعمالها 

 -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد الٌشرٌة  -نشر وتوزٌع الكتب  -والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع الماكوالت 

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121ركة باحكام المانون رلم التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الش -التوكٌبلت العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االغذٌة والماكوالت  -تجارة المواد الغذائٌة  -

 -ش الجٌزه  56، بجهة : من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

 الامة وتشغٌل مغسلة سٌارات هٌمى المتحدة   شركة  ،  ." -  415

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 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 الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه ، وال ٌ

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 تجارة وتوزٌع كمالٌات السٌارات "

 الامة وتشغٌل وادارة الكافٌهات "

 الامة وتشغٌل سوبر ماركت "

 الامة وتشغٌل مغسلة سٌارات ، عن ." 4611برلم  21191324،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها      

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه 

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 تجارة وتوزٌع كمالٌات السٌارات "

 الامة وتشغٌل وادارة الكافٌهات "

 -لسم الهرم  -المرٌوطٌة  -برج الٌاسمٌن  393هة : الامة وتشغٌل سوبر ماركت ، بج "

هٌمى المتحدة   شركة  ،  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -  416

ن تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا

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

 21191324،لٌدت فى  11111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  4611م برل

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

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

 -لسم الهرم  -المرٌوطٌة  -برج الٌاسمٌن  393الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  وغٌرها التى تزاول اعماال    Scandinavian             investmentsاسكندنافٌان       لبلستثمار                 -  417

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

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

برلم  21191314،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  .  ،رأس مالها   

جوز ، عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ 4255

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

 -ش الرٌاض  22واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : 

 -عجوزه ال -المهندسٌن 

شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    Smart Marketingالتسوٌك الذكى  -  418

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

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  4264برلم  21191315،لٌدت فى  51110111نشاطها .  ،رأس مالها    لمباشرة

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

 -الهرم  -الرماٌه -مساكن الضباط ال -الدور السادس  91مة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عماره الحصول على كافة التراخٌص البلز

- - 

 التوكٌبلت التجارٌة شركة  ،  . "   Smart Marketingالتسوٌك الذكى  -  419



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 العمارى  التسوٌك - "

 التسوٌك االلكترونى -

 تصمٌم موالع االنترنت وبرامج الكمبٌوتر -

 الدعاٌة واالعبلن "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  "

لها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما  - 

 21191315،لٌدت فى  51110111التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 التوكٌبلت التجارٌة ، عن . " 4264برلم 

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 التسوٌك العمارى  - "

 التسوٌك االلكترونى -

 تصمٌم موالع االنترنت وبرامج الكمبٌوتر -

 الدعاٌة واالعبلن "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  "

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

مساكن الضباط  -الدور السادس  91ى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : عماره الت

 - - -الهرم  -الرماٌه -ال

شركة  ،   الامة وتشغٌل معمل للتحالٌل    EL- Khaleya Labsمعامل الخلٌة                                                -  421

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

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

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

، عن الامة وتشغٌل معمل  4314برلم  21191317،لٌدت فى  71111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها م -للتحالٌل الطبٌة 

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

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

 -ش التحرٌر  21على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

السورٌة الهندسٌة للحلول التكنولوجٌة   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  -  421

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

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

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  4592برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111

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

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

 - 2اوسٌم -ش المستشار بسطاوى - 8

السورٌة الهندسٌة للحلول التكنولوجٌة   شركة  ،  . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -  422

 والتطبٌمات بمختلف أنواعها . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 تصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف وال -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

، عن . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  4592برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111أعمال   ،رأس مالها    -

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . 

 ل إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعما -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف والتصمٌم  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 - 2اوسٌم -ش المستشار بسطاوى - 8أعمال ، بجهة : عمار  -

 السورٌة الهندسٌة للحلول التكنولوجٌة   شركة  ،  التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -  423

 المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة إنشاء وإدارة  -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

 ت المرالبة الخاصة بالمنشات من الداخل فمطتجاره الجمله والتجزئه لكامٌرا "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ، عن التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  4592برلم  21191324،لٌدت فى  3111110111

 ناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة إنشاء وإدارة الم -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

 لمرالبة الخاصة بالمنشات من الداخل فمطتجاره الجمله والتجزئه لكامٌرات ا "

ش  - 8ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : عمار 

 - 2اوسٌم -المستشار بسطاوى

الدعاٌه        -كة  ،  .    شر   Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  424

الامه وتشغٌل الكول سنتر      اعادة ه?كلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط. اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -واالعبلن 

ات ونظم اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌان -للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

ادخال  -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات  -المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

،لٌدت فى  211110111اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات   ،رأس مالها    -البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الامه وتشغٌل الكول سنتر      اعادة ه?كلة الشركات من الناحٌة  -الدعاٌه واالعبلن        -، عن .     4618برلم  21191324

اعمال انتاج وتطوٌر  -االدارٌة فمط. اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى  -ٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد الب

اعمال التوصٌف والتصمٌم  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌه  -بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات 

 -طرٌك المحور المركزي  -اري مركز اكتوبر التج - 6الدور  - 2لنظم الحاسبات ، بجهة : عمارة 

انتاج  -شركة  ،  بمختلف انواعها    Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  425

 الامه  وتشغٌل وصٌانه -اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول على ترخٌص 

انشاء واداره مراكز  -انشاء واداره المناطك التكنولوجٌه والحضانات العلمٌه  -من الجهات المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها 

،لٌدت  211110111انشاء واداره مراكز االستشارات   ،رأس مالها    -كز نمل تكنولوجٌا المعلومات التدرٌب العداد الباحثٌن ومرا

اعمال التوصٌف  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -، عن بمختلف انواعها  4618برلم  21191324فى 

انه شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات الامه  وتشغٌل وصٌ -والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء واداره المناطك  -المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها 

انشاء واداره  -مراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن و -التكنولوجٌه والحضانات العلمٌه 

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2مراكز االستشارات ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  والدراسات المتخصصه فى    Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  426

الامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه بعد  -مات واالتصاالت وتطوٌرها مجاالت المعلو

بٌع برامج الحاسب االلى  -الحصول على ترخٌص من الجهات للموانٌن المعمول بها وال ٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون المعنٌه وفماً 

بٌع  -على شبكة االنترنت بشرط الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المختصة تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة  -

 211110111بشان   ،رأس مالها    2112لسنة  311برامج الحاسب االلى إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

الامه او اداره  -ات واالتصاالت وتطوٌرها ، عن والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلوم 4618برلم  21191324،لٌدت فى 

وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه بعد الحصول على ترخٌص من الجهات للموانٌن المعمول بها وال 

لى شبكة االنترنت تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة ع -بٌع برامج الحاسب االلى  -ٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون المعنٌه وفماً 

بٌع برامج الحاسب االلى إدارة المشروعات مع مراعاه المرار  -بشرط الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط من الجهات المختصة 

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2بشان ، بجهة : عمارة  2112لسنة  311الوزارى رلم 

شركة  ،  شركات االدارة الفندلٌه و    Travenza Travel For Tourisn Marketingلتسوٌك السٌاحً ترافنزا ترافل ل -  427

بشان شركات االدارة الفندلٌه و   2112لسنة  311وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

الامه وتشغٌل  -تشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها الامة و

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -االستثمار والتسوٌك العمارى .  -التصدٌر  -المحبلت التجارٌه 

،لٌدت فى  211110111لشركات   ،رأس مالها   العمومٌة تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه هت المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة ا

، عن شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها مع مراعاه المرار  4618برلم  21191324

وتشغٌل بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها الامة   2112لسنة  311الوزارى رلم 

-االستثمار والتسوٌك العمارى .  -التصدٌر  -الامه وتشغٌل المحبلت التجارٌه  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

التورٌدات العمومٌة تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه هت المالٌة عن األوراق المالٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2الشركات ، بجهة : عمارة ألنشطة 
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استصبلح وتجهٌز االراضى  -اعداد تصمٌمات الدٌكور  -ت العامة المماوال -التسوٌك العماري  -شركة  ،   االستثمار العماري 

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

الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا  مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس

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

 -التسوٌك العماري  -، عن االستثمار العماري  4368برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -اعداد تصمٌمات الدٌكور  -اوالت العامة المم

واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان 

 351لٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع و
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 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌولٌو  26امتداد شارع  27التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة :  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

 -مٌدان لبنان  -
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تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً  -التصدٌر  -التسوٌك االلكترونً  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا 

 -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -الدعاٌة واالعبلن  -ٌة االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرائ -واللٌموزٌن ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تمدٌم خدمات الترجمة  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات 

مٌك غرضها فى مصر او   ،رأس مالها   الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح

 -التسوٌك االلكترونً  -التورٌدات العمومٌة  -، عن فٌما هو مسموح به لانونا  4368برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111

الدعاٌة  -ة االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرائٌ -تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن (  -التصدٌر 

ٌجوز  -تمدٌم خدمات الترجمة  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -واالعبلن 

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

 -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26امتداد شارع  27ٌك غرضها فى مصر او ، بجهة : تعاونها على تحم

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /    ELMOHAB ENTERPRISESالمهاب انتربراٌسس  -  431

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -التورٌدات العمومٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى

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

، عن التجارة  4221برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111مالها    الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس

ٌجوز للشركة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز

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

 2111زاٌد  - 418عماره  - 9شمه المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد  -

شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    ELMOHAB ENTERPRISESالمهاب انتربراٌسس  -  431

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4221برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -الشٌخ زاٌد  - 2111زاٌد  - 418عماره  - 9باشرة نشاطها ، بجهة : شمه لم

 -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Bronxبرانكس للمماوالت العامة  -  432

الامة وتشغٌل وادارة  -ن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة فً شا 1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌه تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -االستثمار والتسوٌك العماري  -المماوالت العامة  -المطاعم والكافترٌات 

مٌك غرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  4225برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   

تنظٌم  فً شان 1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌه تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

ٌجوز  -االستثمار والتسوٌك العماري  -المماوالت العامة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -اعمال الوكالة التجارٌة 

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

حارة ثروت الجامع من ش احمد زوٌل  2ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : تعاونها على تحم

 -امام جامعه الماهرة 

شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    Bronxبرانكس للمماوالت العامة  -  433

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مرا

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  4225برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -حارة ثروت الجامع من ش احمد زوٌل امام جامعه الماهرة  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ة الجدٌدة والمناطك النائٌة شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌ   ZAGORAزاجورة للتجارة  -  434

والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء 
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 118 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   - 2118لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنة  351رلم 

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

، عن تجاره الجمله والتجزئه  4251برلم  21191314،لٌدت فى  511110111مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

جدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ال

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2117لسنة  351الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت  - 2118لسنة  356

 -حً الندي  -ش الرٌحان  2شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ZAGORAزاجورة للتجارة  -  435

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

ت السالفة او تشترٌها ، عن ان تندمج فى الهٌئا 4251برلم  21191314،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -الشٌخ زاٌد  -حً الندي  -ش الرٌحان  2الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح    Confidence Group For Tradingالثمة للتجارة شركة مجموعة  -  436

والمانون 1982لسنه 121به لانونا التورٌدات العمومٌة االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

م اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل المستوردٌن وتنظ1982ٌلسنه 121رلم 

غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

،لٌدت فى  1111110111أس مالها   استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة   ،ر-الغرض إلامة المزارع السمكٌة . 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌدات العمومٌة االستٌراد والتصدٌر  4556برلم  21191321

فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنه 121والمانون رلم 1982لسنه 121والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة وتنظ

استصبلح -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض إلامة المزارع السمكٌة . 

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281جهة : فٌبل وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة ، ب

شركة  ،  التً تجعلها لابلة لبلستزراع. وأن تستخدم    Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  437

ً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمراستزراع األراض

لسنة 351األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ن أو تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبا - 2118لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2117

،لٌدت  1111110111التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو   ،رأس مالها   

، عن التً تجعلها لابلة لبلستزراع. وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري  4556برلم  21191321فى 

لمستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح بطرٌك الغمراستزراع األراضً ا

 2118لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2117لسنة 351واالستزراع, فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

و التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أ -

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو ، بجهة : فٌبل 

البٌض أو التسمٌن أو  شركة  ،  التفرٌخ أو إنتاج   Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  438

اللحوم. الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعبلف بكافة انواعها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة الامة وتشغٌل مصنع لنشر 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب الامة وتشغٌل مصنع  -وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت 

ٌع المنتجات الورلٌه ومستلزمات التعبئة والتغلٌف الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة الامة وتشغٌل مصنع لتصن

،لٌدت فى  1111110111لتصنٌع البوٌات والدهانات الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزجاج الامة وتشغٌل   ،رأس مالها   

البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعبلف بكافة انواعها  ، عن التفرٌخ أو إنتاج 4556برلم  21191321

الامة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة الامة وتشغٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت 

ٌع المنتجات الورلٌه ومستلزمات التعبئة والتغلٌف وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب الامة وتشغٌل مصنع لتصن

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البوٌات والدهانات الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع 

 - 7ة بواب -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281الزجاج الامة وتشغٌل ، بجهة : فٌبل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،   -  439

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -11

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

إدخال  -5، عن  4471برلم  21191317،لٌدت فى  511110111  إلامة شبكات نمل الصوت والصورة   ،رأس مالها  -12

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 اول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتد -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -11

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 ا -ٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهرام ن ش الج 427إلامة شبكات نمل الصوت والصورة ، بجهة :  -12

اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،  و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات  -  441

 المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول.

والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه -13
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برلم  21191317،لٌدت فى  511110111لدفاع واالنتاج الحربى   ،رأس مالها   التكنولوجٌا الحدٌثة. )  مع مراعاه لرار وزٌر ا

، عن و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف  4471

 المحمول.

بلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه وال -13

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -14

ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهرام  427التكنولوجٌا الحدٌثة. )  مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى ، بجهة : 

 ا -

 ( 2113لسنه  64ظم المعلومات   شركة  ،  رلم اسس الرٌادة لن -  441
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 ا -ام ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهر 427التجارة العامة ، بجهة :  - "

 اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  442

 التورٌدات العمومٌة -

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

الستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة وا "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .

، عن والتوزٌع فٌما هو مسموح  4471برلم  21191317،لٌدت فى  511110111،رأس مالها    التصدٌروالتوكٌبلت   "

 به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة -

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

ٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانون "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ا -ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهرام  427بلت ، بجهة : التصدٌروالتوكٌ "

 اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،  التجارٌة -  443

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 الدعاٌة واالعبلن وتصمٌم الجرافٌن والمونتاج "

 المٌام باعمال التصوٌر فٌما عدا التصوٌر تحت الماء "

 اعداد دراسات الجدوى "

 االستثمار العماري والتسوٌك العماري "

البوابات  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من (كامٌرات المرالبة اجهزه االنذار  - "

 االلكترونٌة) والصٌانة المتنملة لما سبك.

،  4471برلم  21191317،لٌدت فى  511110111تورٌد و تركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة   ،رأس مالها    -

 عن التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 الدعاٌة واالعبلن وتصمٌم الجرافٌن والمونتاج "

 باعمال التصوٌر فٌما عدا التصوٌر تحت الماء المٌام "

 اعداد دراسات الجدوى "

 االستثمار العماري والتسوٌك العماري "

البوابات  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من (كامٌرات المرالبة اجهزه االنذار  - "

 االلكترونٌة) والصٌانة المتنملة لما سبك.

 ا -ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك االهرام  427و تركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة ، بجهة : تورٌد  -

 اسس الرٌادة لنظم المعلومات   شركة  ،  الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -  444

  2113لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 لامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌاتا "

 إلامة وتنظٌم المعارض)  بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . - "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

هة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

 21191317،لٌدت فى  511110111لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان   ،رأس مالها   

 ، عن الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. 4471برلم 

  2113لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 غٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌاتالامة وتش "

 إلامة وتنظٌم المعارض)  بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . - "
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

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

ن ش الجٌش _ البوابة الرابعة_حدائك  427لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ، بجهة : 

 ا -االهرام 

تجارة  -الوادي الجدٌد لصناعة وتجارة الخضر والفاكهة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتجفٌف الخضر والفاكهة والتمور  -  445

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ة والتجزئه للخضر والفاكهة والتمور الجمل

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

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

،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجارة الجملة والتجزئه للخضر والفاكهة  -فاكهة والتمور ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتجفٌف الخضر وال 4475برلم  21191317

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -والتمور 

ات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

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

 - -على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مجمع بٌهمو 

 121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  شركة  ،    Fortune techفورتٌون تن  -  446

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

ضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غر

 -تجارة اجهزه الحاسب االلً ومستلزماتها وملحماتها واالدوات المكتبٌه  -التورٌدات العمومٌة   -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

االستٌراد  ، عن 4498برلم  21191318،لٌدت فى  211110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

تجارة  -التورٌدات العمومٌة   -ضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض البلزمة لمزاولة غر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : برج االمل  -اجهزه الحاسب االلً ومستلزماتها وملحماتها واالدوات المكتبٌه 

 -فٌصل  -شارع الملكه من ش العشرٌن 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او    Fortune techفورتٌون تن  -  447

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

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

، عن باى وجه من الوجوة  4498برلم  21191318،لٌدت فى  211110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها 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 

ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج االمل شارع الملكه واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

 -فٌصل  -من ش العشرٌن 

تجارة وبٌع وتوزٌع االجهزة الطبٌة والمعملٌة  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    3A - Medicaثري اٌه مٌدٌكا  -  448

دات الطبٌة وعٌادات االسنان والمعامل تجهٌز المشتفٌات والعٌا -ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة واالجهزة التعوٌضٌة المساعدة 

التصدٌر  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الغٌر وتوزٌعها  -بجمٌع االجهزة الخاصة بها 

ال الوكالة فً شان تنظٌم اعم 1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -

، عن الدعاٌة  4548برلم  21191321،لٌدت فى  611110111التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو   ،رأس مالها    -التجارٌة 

تجهٌز  -تجارة وبٌع وتوزٌع االجهزة الطبٌة والمعملٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة واالجهزة التعوٌضٌة المساعدة  -واالعبلن 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة  -الطبٌة وعٌادات االسنان والمعامل بجمٌع االجهزة الخاصة بها  المشتفٌات والعٌادات

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -التورٌدات العمومٌة  -التصدٌر  -ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدي الغٌر وتوزٌعها 

شارع احمد  11التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو ، بجهة :  -الوكالة التجارٌة فً شان تنظٌم اعمال  1982لسنة  121المانون رلم 

 -لسم الطالبٌة  -عسل االرٌزونا من شارع الهرم خلف فندق اوربا 
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 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبٌدات الحشرٌة والزراعٌة والمطهرات والمنظفات  -عالم االوائل   شركة  ،  واالعبلف  -  449

الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصبلت  -ات البٌطرٌة والعبوات الببلستٌكٌة والمستحضر

انشاء  -انشاء وادارة وتشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -الزراعٌة 

إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات  -ٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. . أعمال التصمٌمات الهندس -الجامعات 

الامة وتشغٌل  -، عن واالعبلف  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111،رأس مالها      -وتصنٌعها والتروٌج لها. 

الامة وتشغٌل  -ت البٌطرٌة والعبوات الببلستٌكٌة مصنع لتصنٌع المبٌدات الحشرٌة والزراعٌة والمطهرات والمنظفات والمستحضرا

 -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة 

ة للمعدات وخطوط اإلنتاج . أعمال التصمٌمات الهندسٌ -انشاء الجامعات  -انشاء وادارة وتشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً 

ش  3، بجهة : برج الشٌخ الدور الثانً علوي  -إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.  -والمصانع. 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -االرصاد الجوٌة 

أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات  -عالم االوائل   شركة  ،  إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.  -  451

إعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة  -والمرافك على اختبلف أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واإلدارٌة للمصانع 

إنشاء البنٌة األساسٌة ومصادر البنٌة األساسٌة  -سات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات. إعداد الدرا -الصناعٌة. 

التسوٌك والتروٌج ألراضً المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس األموال والمشروعات الصناعٌة  -الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة. 

، عن إنتاج المعدات وخطوط  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111للمناطك الصناعٌة. ـ إنشاء   ،رأس مالها   

أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلف أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة  -اإلنتاج. 

لدراسات االلتصادٌة والهندسٌة إعداد ا -إعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة.  -واإلدارٌة للمصانع 

التسوٌك والتروٌج  -إنشاء البنٌة األساسٌة ومصادر البنٌة األساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة.  -والتكنولوجٌة للمشروعات. 

ور ألراضً المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس األموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة. ـ إنشاء ، بجهة : برج الشٌخ الد

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الثانً علوي 

إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة  -عالم االوائل   شركة  ،  مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات.  -  451

عٌة، والمواد الغذائٌة ومحطات الحاوٌات المرافك والمنشآت بداخلها. الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة، والمنتجات الصنا

وصوامع الغبلل، وٌشمل ذلن تملن واستئجار الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة 

ت الشحن وتبرٌدها أو تجمٌدها، ومحطات الحاوٌات، وصوامع حفظ وتخزٌن الغبلل، وٌدخل ضمن جمٌع األنشطة المشار إلٌها خدما

، عن مبانً مصانع بالمنطمة  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111والتفرٌغ البلزمة لمباشرة   ،رأس مالها   

إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشآت بداخلها. الثبلجات الخاصة بحفظ  -الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات. 

صناعٌة، والمواد الغذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الغبلل، وٌشمل ذلن تملن واستئجار الحاصبلت الزراعٌة، والمنتجات ال

الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها، ومحطات الحاوٌات، 

دمات الشحن والتفرٌغ البلزمة لمباشرة ، بجهة : برج وصوامع حفظ وتخزٌن الغبلل، وٌدخل ضمن جمٌع األنشطة المشار إلٌها خ

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الشٌخ الدور الثانً علوي 

عالم االوائل   شركة  ،  أى منها . مشروعات اإلسكان التى ٌتم تؤجٌروحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ،  -  452

مشروعات اإلسكان  -حدات عن خمس?ن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. بشرط أال ?لل عدد تلن الو

االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك  -االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . 

ل وإدارة وصٌانة محطات الصرف الصحً أو الصرف الصناعً والتنمٌة إلامة أو تشغٌ -النائٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم  

، عن أى منها .  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111إنشاء الطرق الحرة   ،رأس مالها    -وتوصٌبلتها. 

الوحدات عن خمس?ن  مشروعات اإلسكان التى ٌتم تؤجٌروحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ?لل عدد تلن

مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة  -وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. 

 -االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم   -لمحدودي الدخل . 

إنشاء الطرق الحرة ، بجهة  -تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرف الصحً أو الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها. إلامة أو 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3: برج الشٌخ الدور الثانً علوي 

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة  -. عالم االوائل   شركة  ،  والسرٌعة والرئٌسٌة وإدارتها واستغبللها وصٌانتها -  453

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن أو بٌن المدن.  -خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها . 

بنظام اإلنشاء والتشغٌل  إلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.  -

إعداد الدراسات  -. t.o.b( سواء كانت تحت سطح األرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام t.o.bوإعادة التسلٌم)
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 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن والسرٌعة والرئٌسٌة وإدارتها واستغبللها  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111والبحوث   ،رأس مالها   

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل  -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها .  - وصٌانتها.

إلامة أو إدارة  -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.  -وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن أو بٌن المدن. 

( سواء كانت تحت سطح األرض أو فولها t.o.bبنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم)وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك 

ش االرصاد  3إعداد الدراسات والبحوث ، بجهة : برج الشٌخ الدور الثانً علوي  -. t.o.bوعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -الجوٌة 

تصمٌم  -،  الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. عالم االوائل   شركة   -  454

تشغٌل وصٌانة  -أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج. 

أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها واستغبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج. إلامة 

تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك الصناعٌة  -وخطوط نملها لؤلراضً المخصصة لبلستصبلح واالستزراع. 

عن الفنٌة وااللتصادٌة  ، 4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111والمجتمعات العمرانٌة والمناطك   ،رأس مالها   

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة  -ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. 

تشغٌل وصٌانة واستغبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج.  -خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج. 

أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لؤلراضً المخصصة لبلستصبلح  إلامة

تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة )المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك ، بجهة : برج الشٌخ  -واالستزراع. 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الدور الثانً علوي 

عالم االوائل   شركة  ،  النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم (. الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه  -  455

و صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم -الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها  

أعمال التوصٌف والتحلٌل -تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .  

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد -والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .  

، عن النائٌة والمناطك خارج  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111مات   ،رأس مالها   البٌانات ونظم المعلو

صناعة -الوادي المدٌم (. الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها  

و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة 

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات -التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .  

م المعلومات ، بجهة : برج الشٌخ الدور أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظ-بمختلف أنواعها .  

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الثانً علوي 

الامة  -دمحم هشام للصناعات النسٌجٌه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة والمنسوجات وتغلٌفها  -  456

ٌجوز للشركة ان تكون  -المواد الغذائٌة  علً االخص البمولٌات االرز والسكر  الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف -وتشغٌل مطبعة 

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

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  4316برلم  21191316،لٌدت فى  511110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

واد الغذائٌة  علً االخص الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف الم -الامة وتشغٌل مطبعة  -المبلبس الجاهزة والمنسوجات وتغلٌفها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -البمولٌات االرز والسكر 

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

المنطمه الصناعٌه )  - 588تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : المطعة رلم 

 -مخازن الشباب ( 

دمحم هشام للصناعات النسٌجٌه   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  457

، عن احكام الموانٌن واللوائح  4316برلم  21191316،لٌدت فى  511110111راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الت

المنطمه  - 588والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

 -الصناعٌه ) مخازن الشباب ( 

ٌجوز   -اعمال رفع ترالمات الممامه    -انسان للنظافة وجمع الممامة والمخلفات   شركة  ،  . جمك الممامة والمخلفات   -  458

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

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر
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الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -، عن . جمك الممامة والمخلفات   4259برلم  21191314،لٌدت فى  311110111البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى   -اعمال رفع ترالمات الممامه   

ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخ

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

 لسم - 27ون بل -مدٌنة العمال  11وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى طب االسنان فارٌونٌرذ )سماٌل هوم (   شركة  ،  . " -فسٌرام  -  459

 انشاء معامل طب االسنان "

 تجارة مستلزمات طب االسنان "

 إدارة المشروعات واالشراف علً تنفٌذها. "

الدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها        بشان شركات ا 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

،لٌدت فى  15111110111رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى طب االسنان ، عن . " 4611برلم  21191324

 انشاء معامل طب االسنان "

 تجارة مستلزمات طب االسنان "

 إدارة المشروعات واالشراف علً تنفٌذها. "

ة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها        بشان شركات االدار 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

 --ش النرجس من ش الثورة  3 لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة :

شركة  ،  االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى    ATMATECHاتماتن  -  461

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

ومراعاة لرار رئٌس  2117لسنة  351طرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ولٌس الرى ب

: التسوٌك االلكترونً عبر  72انشطة خارج لانون  -تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة  - 2118لسنة  356الجمهورٌة رلم 

، عن  4421برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111،رأس مالها      الدعاٌة واالعبلن تلتزم الشركة بافراد -االنترنت 

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

رٌك الغمر  فٌما عدا مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بط

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

الدعاٌة واالعبلن تلتزم الشركة  -: التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت  72انشطة خارج لانون  -والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة 

 -عمارات برعً ببلزا  -الدور الرابع  - 1عمارة  - 13، بجهة : شمة بافراد 

شركة  ،  حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة    ATMATECHاتماتن  -  461

علً ان التتمتع االنشطة خارج  2117لسنة  72بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

لخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا

، عن حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة  4421برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

ر الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثما

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

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 
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عمارات  -الدور الرابع  - 1عمارة  - 13الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : شمة تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

 -برعً ببلزا 

شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة    ATMATECHاتماتن  -  462

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

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  4421برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111

على الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

 -عمارات برعً ببلزا  -الدور الرابع  - 1عمارة  - 13نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،   . صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و    Omni Visionأومنى فٌجن   -  463

 ٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . تصمٌم و تطوٌر االلكترون

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

، عن . صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت  4437برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111إدخال   ،رأس مالها    -

مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم  بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 لها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌ -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6إدخال ، بجهة : شمه رلم  -

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Omni Visionأومنى فٌجن   -  464

، عن واللوائح والمرارات السارٌة  4437برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6زمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمه رلم وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى    NUMBER ONEنمبر ون للتجارة   -  465

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

،لٌدت فى  21111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

او  ، عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 4453برلم  21191314

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

 -ش عمان  -شارع عمر بن الخطاب  6على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 لبٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . شركة  ،  ا   Omni Visionأومنى فٌجن   -  466

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -
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 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  5111110111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات   ،رأس مالها    -

 لً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . ، عن البٌانات ع 4437برلم  21191313

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 ات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .المشروع -

- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة : شمه رلم  -

- 

 شركة  ،     Omni Visionأومنى فٌجن   -  467

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

العلمً  األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى -

 والثمافً والفنً.

البوابات االلكترونٌة (  والصٌانة  -اجهزه االنذار  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من ) كامٌرات المرالبة  "

 المتنملة لما سبك

إنشاء  -، عن  4437برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى   ،رأس مالها   

 وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً -

 والثمافً والفنً.

البوابات االلكترونٌة (  والصٌانة  -اجهزه االنذار  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من ) كامٌرات المرالبة  "

 المتنملة لما سبك

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى ، بجهة : شمه رلم 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة   2113لسنه  64شركة  ،  رلم    Omni Visionٌجن  أومنى ف -  468

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

ال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ا

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   "

 العمومٌة

، عن رلم  4437برلم  21191313فى  ،لٌدت 5111110111تصمٌم و تطوٌر و بٌع برامج و تطبٌمات   ،رأس مالها    "

 121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم   2113لسنه  64

ال فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ا 1982لسنة 

بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6تصمٌم و تطوٌر و بٌع برامج و تطبٌمات ، بجهة : شمه رلم  "

حلب الشهباء لتجارة المعدات واالفران   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة  -  469

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -المعدات واالفران 

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

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

 4243برلم  21191314،لٌدت فى  8111110111رة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباش

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة المعدات واالفران 

لها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

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

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

 -مٌدان لٌلة المدر  - 2الدور  - 121الوحده  -جراند مول  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : سنتر طٌبة 

كٌان للتكٌٌف والتجارة   شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   التورٌدات العمومٌة  صٌانة  -  471

شركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز لل  -وتورٌد وتركٌب اجهزة التكٌٌف  

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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

برلم  21191314،لٌدت فى  411110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

  -نة وتورٌد وتركٌب اجهزة التكٌٌف  ، عن . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   التورٌدات العمومٌة  صٌا 4253

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

مها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلح

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

الدور االول  - 16الحً  -المجاورة االولً  -مشروع زاٌد مول  - 24التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :  مكتب رلم 

 زاٌدالشٌخ  -

شركة  ،  العاملة فً مجال األوراق    Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  471

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة  27المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

التسوٌك االلكترونى -اصدار نشرات دعائٌة واعبلنٌة بصفة غٌر دورٌة وتوزٌعها  -لكترونٌة عبر االنترنت التجارة اال-والمرئٌة 

إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(. اإلدارة والتسوٌك السٌاحً 

،لٌدت فى  211110111،رأس مالها      311ع مراعاه المرار الوزارى رلم للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة م

من لانون سوق رأس المال  27، عن العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  4618برلم  21191324

اصدار نشرات  -لكترونٌة عبر االنترنت التجارة اال-والئحته التنفٌذٌة ( . االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

التسوٌك االلكترونى إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص -دعائٌة واعبلنٌة بصفة غٌر دورٌة وتوزٌعها 

مراعاه المرار  البلزمة لكل معرض على حدة(. اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2، بجهة : عمارة  311الوزارى رلم 

بشان شركات  2112شركة  ،  لسنة    Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  472

اءات الترخ?ص بها الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجر

تمدٌم -الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات  -تلٌفون(  - كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -خدمات رجال االعمال )فاكس 

 21191324،لٌدت فى  211110111الغٌر حكومٌة. تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن و التاجٌر   ،رأس مالها   

ات الترخ?ص بها الامة وتشغٌل بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراء 2112، عن لسنة  4618برلم 

الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او 

 -تلٌفون(  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس -ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة. تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن و التاجٌر ، بجهة 

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2: عمارة 
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شركة  ،  التموٌلى       ٌجوز للشركة    Travenza Travel For Tourisn Marketingترافنزا ترافل للتسوٌك السٌاحً  -  473

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

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشت

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

ركة ان تكون ، عن التموٌلى       ٌجوز للش 4618برلم  21191324،لٌدت فى  211110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

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

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

تنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة ال

 -طرٌك المحور المركزي  -مركز اكتوبر التجاري  - 6الدور  - 2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمارة 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  شركة  ،  السارٌة   Leadership Factoryلٌدر شٌب فاكتوري  -  474

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على  4623برلم  21191325،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 -المهندسٌن  -شارع السودان  331كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -شركة  ،      Leadership Factoryلٌدر شٌب فاكتوري  -  475

البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

ادخال البٌانات على الحاسبات  -صورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى االلكترونى ب -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -وبالوسائل االلكترونٌة 

اعمال  -، عن  4623برلم  21191325ى ،لٌدت ف 111110111الامة   ،رأس مالها    -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 

ة المختلفة من انتاج المحتوى االلكترونى بصور -وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انشاء وادارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -صوت وصورة وبٌانات 

 -شارع السودان  331الامة ، بجهة :  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -العلمٌة 

 -ٌن المهندس

الامة  -شركة  ،  وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Leadership Factoryلٌدر شٌب فاكتوري  -  476

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) ٌشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

لشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع ا

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

، عن وتشغٌل  4623برلم  21191325،لٌدت فى  111110111،رأس مالها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) ٌشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

 331جهة : تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، ب

 -المهندسٌن  -شارع السودان 

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها  شركة  ،  . "   NORMANDYنورماندى لخدمات االنتاج السٌنمائى  -  477

 و اماكن التصوٌر ( كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى )

 ها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌع -

 تجهٌز وتؤجٌر وبٌع السٌارات والكرافانات للتصوٌر فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

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

،لٌدت فى  511110111و فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ا

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر ( كل ما سبك فٌما عدا  ، عن . " 4634برلم  21191326

 تملن استدٌوهات البث االذاعى )

 ا عدا التاجٌر التموٌلى تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌم -
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 تجهٌز وتؤجٌر وبٌع السٌارات والكرافانات للتصوٌر فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

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

 -فٌصل  -ش دمحم فتوح  6لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا

شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما    NORMANDYنورماندى لخدمات االنتاج السٌنمائى  -  478

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

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  4634برلم  21191326،لٌدت فى  511110111البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

سارٌة وعلى الشركة او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -فٌصل  -ش دمحم فتوح  6الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

تجارة المنسوجات والمبلبس الجاهزة واالكسسوارات والمنتجات الجلدٌة والتصنٌع لدى  - فٌنتكس للتجاره   شركة  ،  ." -  479

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  الغٌر لكل ماسبك   ٌجوز للشركة ان تكون لها

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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

برلم  21191326،لٌدت فى  5111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ل ماسبك   تجارة المنسوجات والمبلبس الجاهزة واالكسسوارات والمنتجات الجلدٌة والتصنٌع لدى الغٌر لك - ، عن ." 4648

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

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

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

 -أ ش عمبه  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

فً  1982لسنة  121ن رلم غصن الزٌتون لبلستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانو -  481

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته 

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

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

برلم  21191327،لٌدت فى  3111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1982لسنة  121ٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ، عن االستٌراد والتصد 4658

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

ها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ل

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

 -ارض اللواء  -ش ترعة الزمر  4البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  المماوالت العامة    Techo.Art Modern Contracting Company TAMCOتامكو للمماوالت العمومٌة  -  481

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -والمتخصصة والمتكاملة 

مالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باع

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

 1111110111ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

ٌجوز  -مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  4295برلم  21191316،لٌدت فى 

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

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

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

 -الشوبن الغربً  -بجوار مسجد االستمامة  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الطرٌك الجدٌد 

فارٌونٌرذ )سماٌل هوم (   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -فسٌرام  -  482

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

 لمباشرة نشاطها . 
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 131 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  4611برلم  21191324،لٌدت فى  15111110111،رأس مالها     

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

 --ش النرجس من ش الثورة  3البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله  -1 شركة  ،  "   NBUSINESS Softwareإن بزنس للبرمجٌات  -  483

تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة     التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم من أنشطة صناعٌة و 

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 ت ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانا -3

 21191325،لٌدت فى  511110111إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   ،رأس مالها    -4

تطوٌر االلكترونٌات  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و -1 ، عن " 4615برلم 

 و مراكز البٌانات و أنشطة     التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -3

 -  4ش النٌل الدور االرضً شمة   111إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -4

 شركة  ،  .    NBUSINESS Softwareإن بزنس للبرمجٌات  -  484

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 اول البٌانات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تد -9

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 4615برلم  21191325،لٌدت فى  511110111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل   ،رأس مالها    -11

 ، عن . 

 لبٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال ا -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 ات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌان -9

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -  4ش النٌل الدور االرضً شمة   111إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل ، بجهة :  -11
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شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    NBUSINESS Softwareإن بزنس للبرمجٌات  -  485

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

ن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، ع 4615برلم  21191325،لٌدت فى  511110111نشاطها  .  ،رأس مالها   

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

 -  4ش النٌل الدور االرضً شمة   111لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : 

 شركة  ،  تكنولوجٌا المعلومات    NBUSINESS Softwareإن بزنس للبرمجٌات  -  486

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -12

   

مً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العل -13

 والثمافً والفنً.

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

 511110111لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

 ، عن تكنولوجٌا المعلومات  4615برلم  21191325ى ،لٌدت ف

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -12

   

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً -13

 والثمافً والفنً.

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

ش النٌل الدور  111لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -  4شمة  االرضً 

ٌجوز  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Train Mentorترٌن منتور للتدرٌب  -  487

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

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

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

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد  4617برلم  21191325،لٌدت فى  511110111   البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

 -ل ش مستشفً فٌص 111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

إلامة وتنظٌم وادارة المعارض والمإتمرات والمهرجانات والحفبلت العامه  شركة  ،  . "   Ken Designsكن دٌزاٌنز  -  488

 وحفبلت الزفاف (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة).

 تصمٌم الدٌكورات الخاصة بالحفبلت و تؤجٌر ما ٌلزم ) فٌما عدا تؤجٌر تموٌلً (  "

 تنفٌذ وتمدٌم الخدمات الفنٌة والتسوٌمٌة للفنادق والمطاعم والموتٌبلت والمري السٌاحٌة "

 الامة وتشغٌل مشتل الزهور بكافة انواعها "

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

إلامة وتنظٌم وادارة المعارض  ، عن . " 4664برلم  21191327،لٌدت فى  21111110111تلتزم   ،رأس مالها   

 والمإتمرات والمهرجانات والحفبلت العامه وحفبلت الزفاف (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة).

 ا عدا تؤجٌر تموٌلً ( تصمٌم الدٌكورات الخاصة بالحفبلت و تؤجٌر ما ٌلزم ) فٌم "

 تنفٌذ وتمدٌم الخدمات الفنٌة والتسوٌمٌة للفنادق والمطاعم والموتٌبلت والمري السٌاحٌة "

 الامة وتشغٌل مشتل الزهور بكافة انواعها "

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

 - 4شمة رلم  -الدور الول  -، بجهة : : ا شارع الغٌث  تلتزم

فى  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم    Ken Designsكن دٌزاٌنز  -  489

ا إال بعد الحصول على شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضه

 التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 تصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر "

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

، عن الشركه باحكام المانون  4664برلم  21191327،لٌدت فى  21111110111لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121رلم 

ا إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة غرضه

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 تصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر "

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

 - 4شمة رلم  -الدور الول  -لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : : ا شارع الغٌث 

شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او    Ken Designsكن دٌزاٌنز  -  491

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

، عن فى  4664برلم  21191327،لٌدت فى  21111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

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

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

 - 4شمة رلم  -الدور الول  -بجهة : : ا شارع الغٌث 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة  -دارة محطات تموٌن السٌارات أر سً كابٌتال   شركة  ،  الامة وتشغٌل وا -  491

فً شان تنظٌم  1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ادارة المحبلت التجارٌة  -والكافترٌات 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -اعمال الوكالة التجارٌة 

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

محطات  ، عن الامة وتشغٌل وادارة 4695برلم  21191331،لٌدت فى  111110111تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -ادارة المحبلت التجارٌة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -تموٌن السٌارات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

وة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوج

 -التوسعات الشمالٌه  -عمارات المتحده  25الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : 

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات أر سً كابٌتال   شركة  ،   -  492

 21191331،لٌدت فى  111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة م 4695برلم 

 -التوسعات الشمالٌه  -عمارات المتحده  25الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

بصوره المختلفة من صوت إنتاج المحتوي اإللكترونً -عالم االوائل   شركة  ،  اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   -  493

أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -وصورة وبٌانات .  

-أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -أنواعها .  

المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة -االتصاالت وخدمات االنترنت  -تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات 

، عن اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111الفكرٌة بما فً   ،رأس مالها   

إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة -صوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  إنتاج المحتوي اإللكترونً ب-.  

أعمال -إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -. 

-االتصاالت وخدمات االنترنت  -نفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات ت-التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  

 -ش االرصاد الجوٌة  3المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ، بجهة : برج الشٌخ الدور الثانً علوي 

 -بندر الفٌوم  -الحادله 

العمومٌة   شركة  ،  . المماوالت العامة  . التورٌدات العمومٌة  . ٌجوز للشركة ترٌدٌكان للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -  494

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

لمماوالت العامة  . التورٌدات ، عن . ا 4593برلم  21191324،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

العمومٌة  . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -اوسٌم  -على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : سمٌل 

لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا   DECOR MEدٌكورمً  -  495

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

،  4624برلم  21191325فى  ،لٌدت 511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -الشٌخ زاٌد  - 64عمارة  - 2مج  - 1لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

 -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكورات  -شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة    DECOR MEدٌكورمً  -  496

ع وتمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك شراء وبٌ -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة 

االستثمار والتسوٌك  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -صرف (  -مٌاه  -االساسٌة ) كهرباء 

ول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا -العماري 

، عن المماوالت العامة  4624برلم  21191325،لٌدت فى  511110111باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكورات  -والمتخصصة والمتكاملة 

اعداد دراسات الجدوي  -صرف (  -مٌاه  -تمسٌم االراضً بغرض البناء علٌها ومدها بالمرافك االساسٌة ) كهرباء شراء وبٌع و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -االستثمار والتسوٌك العماري  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -للمشروعات 

 - 64عمارة  - 2مج  - 1اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : الحً من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

 -الشٌخ زاٌد 

 :72انشطةداخل لانون -شركة  ،      glory gate automationجلوري جٌت اوتومٌشن  -  497

 االنشطة التى من شؤنهاالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع ادوات و تجهٌزات و مستلزمات االلٌكترومٌكنٌن و جمٌع -

 تحوٌل المواد و الخامات و تغٌٌر هٌئتها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتها و تجمٌع االجزاء و المكونات

 و تركٌبها النتاج منتجات وسٌطة او نهائٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط االنتاج والمصانع.

 والب لبلالت و المنتجات و تصنٌعها و التروٌج لها.اعداد النماذج و الم

 انتاج المعدات وخطوط االنتاج.

 :72انشطةداخل لانون -، عن  4645برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111اعمال ادارة   ،رأس مالها   

 ة التى من شؤنهاالامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع جمٌع ادوات و تجهٌزات و مستلزمات االلٌكترومٌكنٌن و جمٌع االنشط-

 تحوٌل المواد و الخامات و تغٌٌر هٌئتها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتها و تجمٌع االجزاء و المكونات

 و تركٌبها النتاج منتجات وسٌطة او نهائٌة .

 اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات و خطوط االنتاج والمصانع.

 اعداد النماذج و الموالب لبلالت و المنتجات و تصنٌعها و التروٌج لها.

 انتاج المعدات وخطوط االنتاج.

 -امام لسم شرطة النجدة  -الحً الرابع  -مركز المدٌنة التجارى  - 2دور  97اعمال ادارة ، بجهة : الوحدةرلم 

التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة و مشروعات الخدمات و  شركة  ،    glory gate automationجلوري جٌت اوتومٌشن  -  498

 المرافك على اختبلف انشطتها و اعادة الهٌكلة الفنٌة

 و االدارٌة للمصانع.

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2117لسنة  351ه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم شبه جزٌرة سٌناء مع مراعا

 356لسنة  2118. 

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

للمشروعات الصناعٌة و مشروعات ، عن التنفٌذ  4645برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111انشاء البنٌة   ،رأس مالها   

 الخدمات و المرافك على اختبلف انشطتها و اعادة الهٌكلة الفنٌة

 و االدارٌة للمصانع.

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2117لسنة  351بمراررئٌس الوزراء رلم شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد 

 356لسنة  2118. 

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها

 -شرطة النجدة امام لسم  -الحً الرابع  -مركز المدٌنة التجارى  - 2دور  97انشاء البنٌة ، بجهة : الوحدةرلم 

شركة  ،  االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة    glory gate automationجلوري جٌت اوتومٌشن  -  499

 الصناعٌة .

 البنٌة االساسٌة من مٌاه شرب وصرف   صحى و كهرباء وطرق واتصاالت و الجراجات متعددة الطوابك وعدادات تنظٌم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وط مترو االنفاق وخطوط المترو السطحٌة وانفاق السٌارات و محطات طمبات الري.انتظار السٌارات وخط

 اعداد الدراسات و البحوث الفنٌة و االلتصادٌة ودراسات الجدوي االلتصادٌة للمشروعات االستثمارٌة فى مجال البنٌة -

 االساسٌة

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

، عن االساسٌة ومصادر البنٌة  4645برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111ةباالستكشاف   ،رأس مالها   الخدمات المتعلم -

 االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة .

 البنٌة االساسٌة من مٌاه شرب وصرف   صحى و كهرباء وطرق واتصاالت و الجراجات متعددة الطوابك وعدادات تنظٌم -

 مترو االنفاق وخطوط المترو السطحٌة وانفاق السٌارات و محطات طمبات الري. انتظار السٌارات وخطوط

 اعداد الدراسات و البحوث الفنٌة و االلتصادٌة ودراسات الجدوي االلتصادٌة للمشروعات االستثمارٌة فى مجال البنٌة -

 االساسٌة

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 -امام لسم شرطة النجدة  -الحً الرابع  -مركز المدٌنة التجارى  - 2دور  97الخدمات المتعلمةباالستكشاف ، بجهة : الوحدةرلم  -

 شركة  ،  البترولً   glory gate automationجلوري جٌت اوتومٌشن  -  511

 :72انشطة خارج لانون 

 تورٌد و تركٌب وصٌانة اعمال الٌكترومٌكنٌن -

 ورٌدات العمومٌةالت -

 تلتزم الشركه  بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام -

 ،وكذا 2117لسنه  72الشركةبهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانونالتتمتع األنشطة خارج لانون االست

،لٌدت فى  1111110111ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن البترولً 4645برلم  21191326

 :72انشطة خارج لانون 

 تورٌد و تركٌب وصٌانة اعمال الٌكترومٌكنٌن -

 العمومٌةالتورٌدات  -

 تلتزم الشركه  بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام -

 ،وكذا 2117لسنه  72الشركةبهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ضمانات والحوافز الواردة بذات المانونالتتمتع األنشطة خارج لانون االستثماربال

مركز المدٌنة  - 2دور  97ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : الوحدةرلم 

 -امام لسم شرطة النجدة  -الحً الرابع  -التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاشركة  ،  و    glory gate automationجلوري جٌت اوتومٌشن  -  511

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 ، عن و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4645برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111نشاطها.  ،رأس مالها   

 ة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالف

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -م لسم شرطة النجدة اما -الحً الرابع  -مركز المدٌنة التجارى  - 2دور  97نشاطها. ، بجهة : الوحدةرلم 

فرٌندز للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  512

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4669برلم  21191328،لٌدت فى  111111110111نشاطها .  ،رأس مالها   

فٌصل  -ش عبد اللطٌف الغنام من ش المستشفى  3عمار رلم  4ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : شمة رلم على كافة التراخ

 -الهرم  -

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة فرٌندز للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  " -  513

 االستثمار و التسوٌك العمارى . "

 صرف ( -مٌاه  -شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة )  كهرباء  "

 خدمات تنسٌك الحدائك "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 ت توزٌعها وخطوط نملهاالامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكا "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها "

المماوالت العامة و  ، عن " 4669برلم  21191328،لٌدت فى  111111110111االستٌراد   ،رأس مالها    "

 المتخصصة و المتكاملة

 االستثمار و التسوٌك العمارى . "

 صرف ( -مٌاه  -شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة )  كهرباء  "

 خدمات تنسٌك الحدائك "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 توزٌعها وخطوط نملها الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات "

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها "

 -الهرم  -فٌصل  -ش عبد اللطٌف الغنام من ش المستشفى  3عمار رلم  4االستٌراد ، بجهة : : شمة رلم  "

 التوكٌبلت التجارٌةفرٌندز للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  والتصدٌر و -  514



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 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 الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 ة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات المختص

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

 استغبلل المحاجر "

،  4669برلم  21191328،لٌدت فى  111111110111اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت   ،رأس مالها    "

 دٌر والتوكٌبلت التجارٌةعن والتص

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 لمختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات ا

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

 استغبلل المحاجر "

تشفى ش عبد اللطٌف الغنام من ش المس 3عمار رلم  4اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت ، بجهة : : شمة رلم  "

 -الهرم  -فٌصل  -

إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و -عالم االوائل   شركة  ،  ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .   -  515

الامه -البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول.  

داره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من و ا

مشروعات البحث والتطو?ر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم -الجٌات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

، عن ذلن براءات  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111الها   علوم الفضاء واالستشعار عن بعد   ،رأس م

إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد -االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .  

داره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات الامه و ا-الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول.  

االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجٌات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

برج  مشروعات البحث والتطو?ر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ، بجهة :-

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الشٌخ الدور الثانً علوي 

لسنه 64عالم االوائل   شركة  ،  ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  -  516

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات -لوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنو-( 2113

-حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. 

ى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتو

، عن ومشروعات  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111والثمافً والفنً. االستٌراد والتصدٌر   ،رأس مالها   

إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد -( 2113لسنه 64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات -ولوجٌا المعلومات الباحثٌن ومراكز نمل تكن

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من -حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -واالتصاالت وتطوٌرها. 

وى العلمً والثمافً والفنً. االستٌراد والتصدٌر ، بجهة : برج صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحت

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الشٌخ الدور الثانً علوي 

لسنه 121والمانون رلم 1982لسنه 121عالم االوائل   شركة  ،  والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -  517

جل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد فى شان س1982

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضٌا من الجٌات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من

، عن والتوكٌبلت التجارٌة  4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111تعاونها على تحمٌك غرضها فى   ،رأس مالها   

ل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله فى شان سج1982لسنه 121والمانون رلم 1982لسنه 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضٌا من 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الجٌات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ، بجهة : برج الشٌخ 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -ش االرصاد الجوٌة  3الدور الثانً علوي 

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن عالم االوائل   شركة  ،  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ -  518

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

   

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، عن م 4472برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111،رأس مالها     

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

ش  3الدور الثانً علوي السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج الشٌخ 

 -بندر الفٌوم  -الحادله  -االرصاد الجوٌة 

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالجسم والبشرة    NAWAL BEAUTY SALONنوال بٌوتً صالون  -  519

وجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ال -والشعر واالظافر ) بٌوتً سنتر ( 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

لمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

برلم  21191317،لٌدت فى  2511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون  -، عن الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالجسم والبشرة والشعر واالظافر ) بٌوتً سنتر (  4488

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تش

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الم

 -ش الزهراء  64لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ووحدات    THE SPOTذا سبوت للمشروبات والخدمات الغذائٌة  -  511

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تورٌد الوجبات الجاهزة  -الكاترٌنج  تمدٌم خدمات -الطعام المتنملة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -العمومٌة 

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مص

، عن  4515برلم  21191318،لٌدت فى  4511110111تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

التجارة  -تورٌد الوجبات الجاهزة  -مات الكاترٌنج تمدٌم خد -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات ووحدات الطعام المتنملة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

مصر او فى الخارج كما  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى

 - 2ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : محل رلم 

 -المجاورة االولً  -الحً الثالث  - 47عمارة رلم 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    THE SPOTذا سبوت للمشروبات والخدمات الغذائٌة  -  511

برلم  21191318،لٌدت فى  4511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ، عن مع مراعاة احكام الموانٌ 4515

 -المجاورة االولً  -الحً الثالث  - 47عمارة رلم  - 2نشاطها ، بجهة : محل رلم 

وٌة شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االد   S.M.S PHARMACYINDUSTRIALأس أم أس للصناعات الدوائٌة  -  512

ٌجوز للشركة ان تكون  -البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الطبٌة والمطهرات والمحالٌل الورٌدٌة ومستحضرات التجمٌل والعطور 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

خارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى ال

 21191319،لٌدت فى  5111110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ة البشرٌة والبٌطرٌة والمستحضرات الطبٌة والمطهرات والمحالٌل الورٌدٌة ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌ 4527برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 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 وغٌرها التى  -ومستحضرات التجمٌل والعطور 

رج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخا

ٌة ، السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -الحً الرابع  -المجاورة الثانٌة  457عمارة رلم  - 1بجهة : شمة 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة    S.M.S PHARMACYINDUSTRIALوائٌة أس أم أس للصناعات الد -  513

، عن وعلى الشركة  4527برلم  21191319،لٌدت فى  5111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الحً الرابع  -ورة الثانٌة المجا 457عمارة رلم  - 1الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

ٌجوز  -مٌجا كافٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات وتمدٌم المشروبات ) عدا الكحولٌه (  -  514

لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة  4528برلم  21191319،لٌدت فى  1110111باشرة نشاطها  ،رأس مالها   البلزمة لم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والكافترٌات وتمدٌم المشروبات ) عدا الكحولٌه ( 

لها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 - 16الحً  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول بدر الدٌن  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الشٌخ زاٌد 

دارن لبلدوات المنزلٌة   شركة  ،  تجارة وبٌع االدوات المنزلٌة والفروشات واالجهزة الكهربائٌة واالنتٌكات واالثاث جملة  -  515

جوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو -ولطاعً 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

، عن تجارة وبٌع  4539برلم  21191319،لٌدت فى  11110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -االدوات المنزلٌة والفروشات واالجهزة الكهربائٌة واالنتٌكات واالثاث جملة ولطاعً 

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ت

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام ال

 -شارع الثورة  21: 

 فرٌندز للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة -  516

 ة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدار 2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 انشاء و ادارة و تشغٌل محطات الخرسانة الجاهزة "

 انشاء المدارس و معاهد التعلٌم الفنى و الجامعات "

ترط استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌش "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة   ،رأس مالها   

 ، عن والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 4669برلم  21191328،لٌدت فى  111111110111

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 انشاء و ادارة و تشغٌل محطات الخرسانة الجاهزة "

 انشاء المدارس و معاهد التعلٌم الفنى و الجامعات "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ط استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشتر "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : : 

 -الهرم  -فٌصل  -ش عبد اللطٌف الغنام من ش المستشفى  3عمار رلم  4شمة رلم 

 لغمرفرٌندز للمماوالت العمومٌة   شركة  ،  فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك ا -  517

 .       2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2112لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرض

 21191328،لٌدت فى  111111110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 الغمر، عن فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك  4669برلم 

 .       2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2112لسنة  351فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غر

ش عبد اللطٌف الغنام  3عمار رلم  4طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : : شمة رلم 

 -الهرم  -فٌصل  -من ش المستشفى 

 شركة  ،  الهاتف المحمول   Omni Visionأومنى فٌجن   -  518

 تمدٌم الحلول المتكاملة لتكنولوجٌا المعلومات "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة "

 تجارة و تسوٌك المنتجات عبر االنترنت  "

 التجارة االلكترونٌة 

 التسوٌك الشبكى

 مماوالت تركٌب االنظمة الذكٌة و البوابات االلٌكترونٌة الذكٌة للمنشؤت "

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة "

 الدعاٌة واالعبلن "

 تصمٌم الدوائر االلكترونٌة لبلجهزة و الماكٌنات "

 ، عن الهاتف المحمول 4437برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111الامة   ،رأس مالها    "

 تمدٌم الحلول المتكاملة لتكنولوجٌا المعلومات "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة "

 االنترنت تجارة و تسوٌك المنتجات عبر  "

 التجارة االلكترونٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التسوٌك الشبكى

 مماوالت تركٌب االنظمة الذكٌة و البوابات االلٌكترونٌة الذكٌة للمنشؤت "

 تصمٌم الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة "

 الدعاٌة واالعبلن "

 تصمٌم الدوائر االلكترونٌة لبلجهزة و الماكٌنات "

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6جهة : شمه رلم الامة ، ب "

 شركة  ،  شبكات الربط االلكترونى للمبانى من الداخل فمط   Omni Visionأومنى فٌجن   -  519

  

 تصمٌم الدوائر االلكترونٌة لبلجهزة و الماكٌنات "

 الامة شبكات الربط االلكترونى للمبانى من الداخل فمط "

  

ون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تك  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111ع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة م

 ، عن شبكات الربط االلكترونى للمبانى من الداخل فمط 4437

  

 تصمٌم الدوائر االلكترونٌة لبلجهزة و الماكٌنات "

 الامة شبكات الربط االلكترونى للمبانى من الداخل فمط "

  

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون   -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

 -- 2العمرانٌة  - 18عمارة  - 6راعاة احكام الموانٌن ، بجهة : شمه رلم وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع م

 شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   NUMBER ONEنمبر ون للتجارة   -  521

 ل المستوردٌن و تعدٌبلتهفً شؤن سج 1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر وتلتزم الشركه بالمانون رلم  -

 االستثمار والتسوٌك العمارى . "

 المماوالت العامة "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات "

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

،لٌدت  21111110111األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن   ،رأس مالها    فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون

 ، عن . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 4453برلم  21191314فى 

 توردٌن و تعدٌبلتهفً شؤن سجل المس 1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر وتلتزم الشركه بالمانون رلم  -

 االستثمار والتسوٌك العمارى . "
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 المماوالت العامة "

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات "

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

ش  -شارع عمر بن الخطاب  6فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن ، بجهة : 

 -عمان 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    High Life Solutionsهاي الٌف سلٌوشن  -  521

، عن  4518برلم  21191318،لٌدت فى  51110111الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 4ص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع امتداد المناجم والمحاجر 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -ابناء الصحراء للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصه والمتكامله  -  522

ع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزرا

مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا 

التجارة  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن  4455برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111التورٌدات   ،رأس مالها    -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -المماوالت العامة والمتخصصه والمتكامله 

االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان واستزراع 

 351تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

 -الهرم  -بوابة خوفو  -ج حدائك االهرام  64التورٌدات ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -االستثمار العماري  -ابناء الصحراء للمماوالت   شركة  ،  العمومٌة  -  523

ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة م

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -االستثمار العماري  -، عن العمومٌة  4455برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111

ة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌه

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

 -الهرم  -بوابة خوفو  -ج حدائك االهرام  64: 

العصٌمً للسٌاحة العبلجٌة وانهاء االجراءات   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  524

 البلزمة لمباشرة نشاطها والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

  

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  4479برلم  21191317،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

 -السودان  -شارع  54واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

العصٌمً للسٌاحة العبلجٌة وانهاء االجراءات   شركة  ،  السٌاحة العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي  -  525

انهاء  -المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات لعبلجهم وكل ماسبك الٌشمل نشاط الوساطة فً التامٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -كومٌة االجراءات االدارٌة لدي الجهات غٌرالح

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

،  4479برلم  21191317،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   

عن السٌاحة العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات 

ٌجوز للشركة ان  -حكومٌة انهاء االجراءات االدارٌة لدي الجهات غٌرال -لعبلجهم وكل ماسبك الٌشمل نشاط الوساطة فً التامٌن 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 
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 تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ،

 -السودان  -شارع  54بجهة : 

ذا جروسر سوبر ماركت   شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع  -  526

لشركة ٌجوز ل  -التورٌدات العمومٌة     الامة وتشغٌل وادارة المحبلت التجارٌة    -المواد والسلع الغذائٌة والخضروات والفاكهة  

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن . التجارة العامة والتوزٌع فٌما  4516برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111التنفٌذٌة   ،رأس مالها   المانون والئحتة 

التورٌدات العمومٌة     الامة   -هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد والسلع الغذائٌة والخضروات والفاكهة  

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌج  -وتشغٌل وادارة المحبلت التجارٌة  

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 16,  15(  المطعة رلم  R 7حتة التنفٌذٌة ، بجهة : وحدة رلم ) السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

 الشٌخ زاٌد -محور كرٌزي ووتر 

شدٌد لبلستصبلح واالستثمار الزراعً   شركة  ،  انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او  -  527

 -الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه  -تبرٌه الخٌول  -لسمكٌة الامة المزارع ا -انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

  -تجارة الجمله والتجزئه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

، عن انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج  4274برلم  21191315،لٌدت فى  111111110111،رأس مالها   

الهندسه الوراثٌه فً المجاالت  -تبرٌه الخٌول  -مكٌة الامة المزارع الس -السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

  -تجارة الجمله والتجزئه  -النباتٌه والحٌوانٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

خارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ال

 -ٌولٌو  26ب شارع  197بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد    GATE WAY CENTERجٌبت واي سنتر مركز تدرٌب  -  528

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -البشرٌة 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

، عن الامة  4318برلم  21191317،لٌدت فى  211110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ئح واان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 - 4حً الكرمه  -س  23والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحده 

 -الشٌخ زاٌد 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم  -1شركة  ،     Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  529

اعمال التوصٌف والتحلٌل  -2ونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى وتطوٌر االلكتر

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد 3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4لها والتدرٌب علٌها البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌ

صناعة  -1، عن  4319برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5وبٌانات 

لكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر اال

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

تشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة و3انواعها 
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ش ابن  1ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة :  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4

 -فٌصل  - 11شمة رلم  -الدور الثالث  -خلدون متفرع من اللبٌنً 

وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة شركة  ،  الم   BACHELLA HENNA NIGHTSباتشله حنه ناٌتس   -  531

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4331برلم  21191317،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     

 -العمرانٌة  -ش الجزائر العمرانٌة الشرلٌة  9: الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  531

تنفٌذ  -9داول البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وت8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -11وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات  -12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن وبالوسائل االلكترونٌة  4319برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111مة المضافة بعد الحصول على   ،رأس مالها   المٌ

_ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

االتصاالت وخدمات  -11تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9اول البٌانات اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتد

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -11االنترنت 

ش ابن خلدون  1ة المضافة بعد الحصول على ، بجهة : الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌم -12

 -فٌصل  - 11شمة رلم  -الدور الثالث  -متفرع من اللبٌنً 

الامة وادارة  -13شركة  ،  ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول    Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  532

ٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلك

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء  -14وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

 -15(  2113لسنة  64لدفاع واالنتاج الحربى رلم واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر ا

، عن ترخٌص  4319برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن   ،رأس مالها   

السلكٌة الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت  -13من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول 

مشروعات  -14والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ، بجهة :  -15(  2113لسنة  64زٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) مع مراعاة لرار و

 -فٌصل  - 11شمة رلم  -الدور الثالث  -ش ابن خلدون متفرع من اللبٌنً  1

ة مراكز االستشارات والدراسات انشاء وادار -16شركة  ،  ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  533

 -18_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  17المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً 

 121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -نى والثمافى والف

، عن  4319برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال   ،رأس مالها    1982لسنة 

رة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات انشاء وادا -16ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي  -18_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  17واالتصاالت وتطوٌرها 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  -فنى من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى وال

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -فٌصل  - 11شمة رلم  -الدور الثالث  -ش ابن خلدون متفرع من اللبٌنً  1اعمال ، بجهة : 

شركة  ،  الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد    Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  534

 -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار  -مومٌة التورٌدات الع -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

ٌجوز  -المماوالت المتخصصة والمتكاملة  -تسوٌك المنتجات  -الدعاٌة واالعبلن  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 
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، عن الوكالة  4319 برلم 21191317،لٌدت فى  1111110111للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الدعاٌة  -الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة (  -ٌة التورٌدات العموم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة :  -المماوالت المتخصصة والمتكاملة  -تسوٌك المنتجات  -واالعبلن 

 -فٌصل  - 11شمة رلم  -الث الدور الث -ش ابن خلدون متفرع من اللبٌنً  1

شركة  ،  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    Briliansysبرٌلٌانسٌس  -  535

ا الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  4319برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  تزاول اعماال شبٌهة

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -الدور الثالث  -ش ابن خلدون متفرع من اللبٌنً  1تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 -فٌصل  - 11شمة رلم 

 شركة  ،  .    BACHELLA HENNA NIGHTSباتشله حنه ناٌتس   -  536

لبلزمة لكل معرض إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامه وحفبلت الزفاف (بشرط استصدار التراخٌص ا "

 على حدة).

 الامة وتشغٌل وادارة لاعات االفراح  - "

  

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

،  4331برلم  21191317،لٌدت فى  111110111وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 عن . 

ة لكل معرض إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامه وحفبلت الزفاف (بشرط استصدار التراخٌص البلزم "

 على حدة).

 الامة وتشغٌل وادارة لاعات االفراح  - "

  

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى اله

 -العمرانٌة  -ش الجزائر العمرانٌة الشرلٌة  9وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

معامل االنتاج احمد دمحم دمحم أبو خلٌفة وشرٌكه   شركة  ،  نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او  -  537

السٌنمائً او العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

،لٌدت فى  3111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او العرض  4369برلم  21191311

او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

خلف كاٌرو مول  -شارع العرب من شارع أٌوب  4لمباشرة نشاطها ، بجهة :  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

 -الهرم  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -شركة  ،  مسموح به لانونا    3A - Medicaثري اٌه مٌدٌكا  -  538

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ
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الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -لانونا  ، عن مسموح به 4548برلم  21191321،لٌدت فى  611110111

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 11احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -لسم الطالبٌة  -شارع احمد عسل االرٌزونا من شارع الهرم خلف فندق اوربا 

شركة  ،  والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة    OLIVATOمصنع أولٌفاتو لتصنٌع الزٌتون  -  539

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -تجاره الجمله والتجزئه  - 2118

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

،  4513برلم  21191318،لٌدت فى  2111110111السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

عن والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تجاره الجمله والتجزئه  - 2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، 

 - 1986عمار رلم  -السابعة المجاورة  -بجهة : الحً الثانً 

شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    OLIVATOمصنع أولٌفاتو لتصنٌع الزٌتون  -  541

،لٌدت فى  2111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4513لم بر 21191318

 - 1986عمار رلم  -المجاورة السابعة  -على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً الثانً 

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد   شركة  ،   CASITA EGYPTشركة كاسٌتا مصر للبرمجٌات  -  541

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

الامة  -البٌع بالعمولة  -حصٌل الفواتٌر ت -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -تصمٌم وانشاء وادارة الموالع االلكترونٌة  -وبٌانات 

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -التسوٌك العماري  -وتشغٌل مركز خدمة العمبلء ) كول سنتر( 

، عن اعمال  4536برلم  21191319،لٌدت فى  511110111واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة   ،رأس مالها   

انتاج المحتوى  -تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

التجارة االلكترونٌة عبر  -تصمٌم وانشاء وادارة الموالع االلكترونٌة  -االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

تمدٌم  -التسوٌك العماري  -الامة وتشغٌل مركز خدمة العمبلء ) كول سنتر(  -البٌع بالعمولة  -تحصٌل الفواتٌر  -االنترنت 

ش  3االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ، بجهة : عمار رلم 

 -احمد امٌن 

شركة  ،  زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن    CASITA EGYPTتا مصر للبرمجٌات شركة كاسٌ -  542

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  311لمرار الوزاري رلم ادارة المشروعات مع مرعاه ا -والئحتة التنفٌذٌة ( 

ٌجوز للشركة ان  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد والكوادر البشرٌة  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 4536برلم  21191319،لٌدت فى  511110111تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   

، عن زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

لمرار الوزاري رلم ادارة المشروعات مع مرعاه ا -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة  311

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد والكوادر البشرٌة 

 -ش احمد امٌن  3 : عمار رلم

شركة  ،  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    CASITA EGYPTشركة كاسٌتا مصر للبرمجٌات  -  543

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الما
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 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  4536برلم  21191319،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد تعاونها على تح

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -ش احمد امٌن  3ة : عمار رلم التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجه

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك    I.G INFORMATION GATEاي.جً انفورمٌشن جٌت  -  544

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  4518برلم  21191318،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الشٌخ زاٌد  -مكرر  1تب مك 2م 5ح  119لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

تمدٌم  -شركة  ،  اعداد دراسات الجدوي للمشروعات    I.G INFORMATION GATEاي.جً انفورمٌشن جٌت  -  545

االستشارات االدارٌة والمالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

ذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى واالستحوا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تمدٌم خدمات التحصٌل االلكترونً  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المادة 

برلم  21191318،لٌدت فى  511110111الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها    او تشترن باى وجه من الوجوة مع

تمدٌم االستشارات االدارٌة والمالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -، عن اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  4518

اذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحو

تمدٌم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -خدمات التحصٌل االلكترونً 

 -الشٌخ زاٌد  -مكرر  1مكتب  2م 5ح  119، بجهة : فٌبل 

تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانً  -التورٌدات العمومٌة  -كرٌن للمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  المماوالت العامة  -  546

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -والمنشات 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

، عن  4519برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

رن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانً والمنشات  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام المو

 -ش ابو الفداء من ش الهرم  7

الامة الفنادق الثابتة وٌخوت السفارى والموتٌبلت والشمك واالجنحة  -دمحم فكرى عبدالفتاح على طاٌل وشركاه   شركة  ،   -  547

والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة أو المرتبطة  بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌه أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة  الفندلٌة

واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها على اال ٌمل  مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة 

الى مساحة الوحدات  المبٌعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع  عن ثبلثة نجوم وأال ٌزٌد اجم

الامة الفنادق  -، عن  4531برلم  21191319،لٌدت فى  6111110111االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق   ،رأس مالها    -

دلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكملة أو المرتبطة  بذلن سواء كانت الثابتة وٌخوت السفارى والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفن

خدمٌة أو ترفٌهٌه أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها على اال ٌمل  مستوى الفنادق 

اجمالى مساحة الوحدات  المبٌعة منها على نصف  والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم وأال ٌزٌد

 -شارع األطباء  - 9االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق ، بجهة : عمار  -إجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع  

ز للشركة ان تكون لها ام اس ام حبلل للمنظفات   شركة  ،  . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة   ٌجو -  548

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئح

، عن . الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  4567برلم  21191321،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها     ،رأس مالها   

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال المنظفات الصناعٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعا

 ---الهرم  -المرٌوطٌة  91الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التسوٌك االلكترونً وتصمٌم وتسوٌك البرامج االلكترونٌة وتسوٌك    Social GE Mediaسوشٌال جً مٌدٌا  -  549

 -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -عمال الفنٌة من محتوي سمعً ومرئً من اغانً وافبلم سٌنٌمائٌة ومسلسبلت درامٌة جمٌع اال

االنتاج الفنً والتوزٌع  للمصنفات المسموعة والمرئٌة وانتاج وتوزٌع االفبلم السٌنٌمائٌة واالعمال الدرامٌة والمحتوي المرئً 

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -ونتاج وكافة االعمال الفنٌه من )تصوٌر والمسموع المٌام باعمال الم

، عن التسوٌك  4513برلم  21191318،لٌدت فى  511110111ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها    -تصحٌح الوان ( 

الفنٌة من محتوي سمعً ومرئً من اغانً وافبلم سٌنٌمائٌة  االلكترونً وتصمٌم وتسوٌك البرامج االلكترونٌة وتسوٌك جمٌع االعمال

االنتاج الفنً والتوزٌع  للمصنفات المسموعة والمرئٌة وانتاج وتوزٌع  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -ومسلسبلت درامٌة 

صوت  -ج وكافة االعمال الفنٌه من )تصوٌر االفبلم السٌنٌمائٌة واالعمال الدرامٌة والمحتوي المرئً والمسموع المٌام باعمال المونتا

 -ش المدٌنة المنورة  1ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -

 -فٌصل  -المرٌوطٌة 

ع الشركات وغٌرها التى شركة  ،  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م   Social GE Mediaسوشٌال جً مٌدٌا  -  551

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ت السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  4513برلم  21191318،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -نورة ش المدٌنة الم 1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة 

 311شركة  ،  ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم    Champions for projectsشامبٌونز للمشروعات  -  551

الامة وادارة وتشغٌل وصٌانه محطات  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة 

االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه وااللمار الصناعٌة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه  وشبكات

الامة او تشغٌل  -الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها  -والتلٌفزٌون 

برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111ٌاه الشرب وشبكات توزٌعها   ،رأس مالها   وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر م

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2112لسنة  311، عن ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  4541

التصاالت السلكٌه والبلسلكٌه وااللمار الامة وادارة وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات ا -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه  -الصناعٌة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

ه الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌا -محطات الصرف الصحً او الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها 

 -اكتوبر  6 -المرٌة السٌاحٌة السادسه  -ش سامح جادو  265الشرب وشبكات توزٌعها ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  -شركة  ،  وخطوط نملها    Champions for projectsشامبٌونز للمشروعات  -  552

ة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسب

من لانون سوق راس المال  27االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

والمانون رلم  1982لسنة  121ن رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانو -والئحتة التنفٌذٌة ( 

برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها    1982لسنة  121

سبة تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمنا -، عن وخطوط نملها  4541

زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 
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فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ،  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121نون رلم الشركة باحكام الما

 -اكتوبر  6 -المرٌة السٌاحٌة السادسه  -ش سامح جادو  265بجهة : 

مزاولة  شركة  ،  التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى   Champions for projectsشامبٌونز للمشروعات  -  553

غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الغرض 

جنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة والشمك واال

، عن  4541برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   ،رأس مالها    -او ثمافٌة 

حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشم -التورٌدات العمومٌة 

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ، بجهة :  -المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

 -اكتوبر  6 -المرٌة السٌاحٌة السادسه  -ش سامح جادو  265

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها  -شركة  ،     Champions for projects شامبٌونز للمشروعات -  554

ه وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌ

اراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اد

تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه )  - 2118لسنه  356مراعاة لرار رئٌس جمهوٌة مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351رلم 

شراء وبٌع  -، عن  4541برلم  21191319لٌدت فى ، 3111110111مٌاه / صرف صحً / كهرباء / تلٌفونات /   ،رأس مالها   

وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها 

تها او استغبللها لحسابها او لحساب والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او ادارا

لسنه  356مراعاة لرار رئٌس جمهوٌة مصر العربٌه رلم  2117لسنة  351الغٌر مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -ش سامح جادو  265تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) مٌاه / صرف صحً / كهرباء / تلٌفونات / ، بجهة :  - 2118

 -اكتوبر  6 -رٌة السٌاحٌة السادسه الم

شركة  ،  طرق ( واستغبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك    Champions for projectsشامبٌونز للمشروعات  -  555

ة او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح -مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -والطرق والمٌادٌن 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

، عن طرق (  4541برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111كام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   مع مراعاة اح

مماوالت االعمال  -االستثمار والتسوٌك العماري  -واستغبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن 

و تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا -الكهرومٌكانٌكٌة 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ش  265الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة :  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

 -اكتوبر  6 -المرٌة السٌاحٌة السادسه  -سامح جادو 

هوراٌزون لصناعة االثاث   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب واالثاث الخشبً  -  556

ٌجوز للشركة ان  -انع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات انشاء مبانً مص -تجارة الجملة والتجزئه لبلثاث  -والمعدنً 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشتر

، عن الامة وتشغٌل  4547برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

مصانع انشاء مبانً  -تجارة الجملة والتجزئه لبلثاث  -مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب واالثاث الخشبً والمعدنً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : طرٌك صفط فى الهٌئات السالفة او تش

 -كرداسة  -اللبن بجوار سوبر ماركت رزان 
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هوراٌزون لصناعة االثاث   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  557

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات  4547برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   البلزم

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك صفط اللبن بجوار سوبر ماركت 

 -كرداسة  -رزان 

وشرٌكها   شركة  ،  حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام منً السٌد علً سلٌمان  -  558

علً ان التتمتع االنشطة  2117لسنة  72الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

واردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز ال

 4543برلم  21191319،لٌدت فى  1511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لتزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع ، عن حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم ا

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2117لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

صول على كافة التراخٌص والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 -فٌصل  -ش الملن 115البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -كنوز لجدود الدواجن   شركة  ،  تورٌد الدواجن  -  559

ى تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها عل

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن تورٌد الدواجن  4559برلم  21191321

ج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندم

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -الدور الثالث  312والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

 -هرم شارع ال 191العمار 

حلمى عبد الموى على بدوى وشركاه   شركة  ،  كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج ال بٌض او التسمٌن او  -  561

اللحوم  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخً ص البلزمة لمباشرة 

، عن كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج  4597برلم  21191324،لٌدت فى  111111110111نشاطها  ،رأس مالها   

ال بٌض او التسمٌن او اللحوم  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخً 

 -مرانٌة الهرم ش الفمهاء الع 18ص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  -1حلمى عبد الموى على بدوى وشركاه   شركة  ،   -  561

استزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة إلغراض االستصبلح  -لبلستزراع 

ري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر وذلن فً حدود اكثر من ألف فدان فٌما عدا المناطك الصادر واالستزراع وان ٌستخدم طرق ال

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو  -2 2117لسنة   351بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  21191324،لٌدت فى  111111110111سواء   ،رأس مالها   تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور  - 3التسمٌن أو اللحوم 

استزراع االراضى المستصلحة  -استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع  -1، عن  4597

الري الحدٌثة ولٌس وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة إلغراض االستصبلح واالستزراع وان ٌستخدم طرق 

 -2 2117لسنة   351الري بطرٌك الغمر وذلن فً حدود اكثر من ألف فدان فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  - 3تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم 

 -ش الفمهاء العمرانٌة الهرم  18ر سواء ، بجهة : والطٌو

شركة  ،  الامة    Beauty clinie&smile Dentسماٌل دنت لطب االسنان والتجمٌل                                    -  562

تلزمات الطبٌه تسوٌك االجهزه والمس -التصدٌر  -الامة وتشغٌل مركز اشعه  -وتشغٌل مركز طبً متخصص فً تجمٌل االسنان 

  -واالدوٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

،لٌدت  2511110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   
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التصدٌر  -الامة وتشغٌل مركز اشعه  -، عن الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً تجمٌل االسنان  4655برلم  21191327فى 

  -زمات الطبٌه واالدوٌه تسوٌك االجهزه والمستل -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

تاون هاوس مٌنا جاردن  e 43طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 -الحً المتمٌز  -سٌتً 

وعلى  شركة  ،    Beauty clinie&smile Dentسماٌل دنت لطب االسنان والتجمٌل                                    -  563

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4655برلم  21191327،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها     

 -الحً المتمٌز  -تاون هاوس مٌنا جاردن سٌتً  e 43لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 المٌزة للدعاٌة و االعبلن   شركة  ،  . الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة -  564

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او       

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن . الدعاٌة واالعبلن  4661برلم  21191327،لٌدت فى  511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او       

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى م

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -وال شارع ن 9التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع    Little Angelلٌتل انجل لتنمٌة مهارات الطفل  -  565

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  4689برلم  21191328،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 - - -لهرم ا -شارع عبد الخالك عزوز االوبرج  22بجهة : 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  شركة  ،  . "   Little Angelلٌتل انجل لتنمٌة مهارات الطفل  -  566

 البشرٌة

 الامة وتشغٌل حضانة "

انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة  "

التخاطب) فٌما ال ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى ( .    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

الامة  ، عن . " 4689برلم  21191328،لٌدت فى  511110111او تشترٌها   ،رأس مالها   ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

 وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 الامة وتشغٌل حضانة "

انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة  "

خاطب) فٌما ال ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى ( .    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الت

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

 - - -الهرم  -شارع عبد الخالك عزوز االوبرج  22تشترٌها ، بجهة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 
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الملكة للكلً الصناعٌة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  567

 نشاطها

  

ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ، عن والمرارات السار 4483برلم  21191317،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     

 -فٌصل  -ش الملكة  -ش جمال الدٌن مسعود  11التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    I Tubiaاي توبٌا  -  568

الامة وتشغٌل وادارة الموالع االلكترونٌة بعد الحصول علً الموافمات والتراخٌص البلزمة  -رونً التسوٌك االلكت -االلكترونٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -لمباشرة النشاط 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  4557برلم  21191321،لٌدت فى  511110111تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وادارة الموالع االلكترونٌة بعد  -ونً التسوٌك االلكتر -التجارة االلكترونٌة  -مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -الحصول علً الموافمات والتراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط 

او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر 

ش الٌاسمٌن  - 123عمار رلم  -الدور الثانً  - 8لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : شمة 

 -حدائك االهرام  -

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ   I Tubiaاي توبٌا  -  569

،  4557برلم  21191321،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

فة عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 -حدائك االهرام  -ش الٌاسمٌن  - 123عمار رلم  -الدور الثانً  - 8التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

الامة وتشغٌل مركز  شركة المركز االللٌمى للتدرٌب واالستشارات والدراسات االستراتٌجٌة   شركة  ،  . " -  571

 العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 لامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة).إ- "

 تاهٌل وتدرٌب الشركات للحصول على شهادات الجودة -

تمدٌم االستشارات التدرٌبٌة والفنٌة والتسوٌمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق بمناسبة 

الامة وتشغٌل مركز  ، عن . " 4621برلم  21191325،لٌدت فى  211110111المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

 العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 وتنظٌم المعارض والمإتمرات (بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة). إلامة- "

 تاهٌل وتدرٌب الشركات للحصول على شهادات الجودة -

تمدٌم االستشارات التدرٌبٌة والفنٌة والتسوٌمٌة (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

ة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق بمناسبة زٌاد

 -حً الفردوس  53شمة  642المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : عمارة 

من لانون سوق رأس  27ة شركة المركز االللٌمى للتدرٌب واالستشارات والدراسات االستراتٌجٌة   شركة  ،  فً الماد -  571

المال والئحته التنفٌذٌة (  . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

و اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 
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نون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة من لا 27، عن فً المادة  4621برلم  21191325،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     

(  . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -حً الفردوس  53شمة  642التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -دٌر   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  السٌف العربً للتورٌدات و االستٌراد و التص -  572

والمانون رلم  1982لسنه  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم -التورٌدات العمومٌة  

ال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  الوكاله التجارٌه ، و 1982لسنه  121

غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

رلم ب 21191326،لٌدت فى  21111110111تجارة و توزٌع و تركٌب الجهزة الحاسب االلً و اجهزة   ،رأس مالها   -الغرض 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة   -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   4636

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال   1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  غرضها الوكاله التجارٌه ، وال

تجارة و توزٌع و تركٌب الجهزة الحاسب االلً و اجهزة ، -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -مدٌنه الفردوس  1تثمارى . مدخل الحى االس -و المجاوره الثانٌه  3بجهة : عماره 

السٌف العربً للتورٌدات و االستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  الرٌسٌفر و مستلزمات الدش و البرامج و مستلزمات ال  -  573

الجهزة  تركٌب و الصٌانة المتنملة -حاسب االلً و االحبار و الصٌانة المتنملة الجهزة الحاسب االلً و اجهزة الرٌسٌفر و الدش   

تورٌد اجهزة الحاسب االلً و الرٌسٌفرات و كامٌرات المرالبة و اجهزة االنذار و مستلزماتهم و  -االنذار و كامٌرات المرالبة  

تجارة و تورٌد وتركٌب و الصٌانة المتنملة  -تجارة و تورٌد وتركٌب و الصٌانة المتنملة لبلجهزة الكهربائٌة و المنزلٌة   -الطابعات  

، عن  4636برلم  21191326،لٌدت فى  21111110111تجارة و تورٌد وتركٌب   ،رأس مالها    -ات الكهربائٌة  لبلدو

الرٌسٌفر و مستلزمات الدش و البرامج و مستلزمات ال حاسب االلً و االحبار و الصٌانة المتنملة الجهزة الحاسب االلً و اجهزة 

تورٌد اجهزة الحاسب االلً و الرٌسٌفرات و  -ملة الجهزة االنذار و كامٌرات المرالبة  تركٌب و الصٌانة المتن -الرٌسٌفر و الدش   

تجارة و تورٌد وتركٌب و الصٌانة المتنملة لبلجهزة الكهربائٌة و  -كامٌرات المرالبة و اجهزة االنذار و مستلزماتهم و الطابعات  

و المجاوره  3تجارة و تورٌد وتركٌب ، بجهة : عماره  -دوات الكهربائٌة  تجارة و تورٌد وتركٌب و الصٌانة المتنملة لبل -المنزلٌة  

 -مدٌنه الفردوس  1الحى االستثمارى . مدخل  -الثانٌه 

السٌف العربً للتورٌدات و االستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  و الصٌانة المتنملة الجهزة التلٌفون و التلٌفزٌون و مستلزماته   -  574

تجارة و تورٌد و تركٌب االجهزة الطبٌة و  -ذٌة و المشروبات الى ا لفنادق و الشركات و المحبلت التجارٌة  تورٌد االغ -

أعمال إنتاج  -أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .   - -مستلزماتها  

إنتاج المحتوي  -البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد 

،  4636برلم  21191326،لٌدت فى  21111110111اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   ،رأس مالها   

الغذٌة و المشروبات الى ا لفنادق و الشركات و تورٌد ا -عن و الصٌانة المتنملة الجهزة التلٌفون و التلٌفزٌون و مستلزماته  

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  - -تجارة و تورٌد و تركٌب االجهزة الطبٌة و مستلزماتها   -المحبلت التجارٌة  

عد البٌانات ونظم المعلومات أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لوا -ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .  

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة : عماره  -اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  

 -مدٌنه الفردوس  1الحى االستثمارى . مدخل  -و المجاوره الثانٌه  3

 -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   -دٌر   شركة  ،  .  السٌف العربً للتورٌدات و االستٌراد و التص -  575

أعمال  -إنتاج وتطوٌر النظم المد مجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

راكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت إنشاء وإدارة م -التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  

تعبئة و تغلٌف االغذٌة و المشروبات لدى الغٌر  * مع مراعاه ما ورد بمرار وزارة الدفاع  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  

،  4636رلم ب 21191326،لٌدت فى  21111110111ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها     2113لسنه  64واالنتاج الحربى رلم 

 -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .   -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   -عن .  

إنشاء وإدارة  -أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   -إنتاج وتطوٌر النظم المد مجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  

تعبئة و تغلٌف االغذٌة و المشروبات  -اكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  مر
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و  3ٌجوز للشركة ان ، بجهة : عماره   2113لسنه  64لدى الغٌر  * مع مراعاه ما ورد بمرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 -مدٌنه الفردوس  1تثمارى . مدخل الحى االس -المجاوره الثانٌه 

السٌف العربً للتورٌدات و االستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  -  576

الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز 

انٌن ها ان تندمج فً الهٌئات السالف ة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام المول

 21111110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول  4636برلم  21191326،لٌدت فى 

اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالف 

م المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً ألحكا

الحى االستثمارى .  -و المجاوره الثانٌه  3وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عماره 

 -مدٌنه الفردوس  1مدخل 

االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و  شركة  ،  ."   2HOتو اتش اوه  -  577

دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة وااللبومات الغنائٌة والفٌدٌو كلٌب و كافة االعمال الفنٌه من (تصوٌر

 تصحٌح الوان ) -جرافٌن  -مونتاج  -

تدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض( كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث اعداد و تجهٌز اس -

 االذاعى )

 تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  -

االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم  ، عن ." 4644برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111ادارة و   ،رأس مالها    -

السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة وااللبومات الغنائٌة والفٌدٌو كلٌب و كافة 

 تصحٌح الوان ) -جرافٌن  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -ت صو -االعمال الفنٌه من (تصوٌر

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض( كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  -

 االذاعى )

 تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  -

 المهندسٌن -ش الدكتور حجازى  5بالعمار رلم  - 9شمة رلم  -رة و ، بجهة : : الدور الرابع ادا -

 شركة  ،  تشغٌل دور العرض السٌنمائى    2HOتو اتش اوه  -  578

 تنظٌم المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه -

 التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة). إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة (بشرط استصدار "

 الدعاٌة واالعبلن "

 الوكالة عن الفنانٌن  "

 التوكٌبلت التجارٌة -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  "

برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111ة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة   ،رأس مالها   األنشط -

 ، عن تشغٌل دور العرض السٌنمائى  4644
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تنظٌم المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه -

 البلزمة لكل معرض على حدة).إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة (بشرط استصدار التراخٌص  "

 الدعاٌة واالعبلن "

 الوكالة عن الفنانٌن  "

 التوكٌبلت التجارٌة -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  "

ش الدكتور  5بالعمار رلم  - 9شمة رلم  -بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة ، بجهة : : الدور الرابع  األنشطة المتعلمة -

 المهندسٌن -حجازى 

 شركة  ،  وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً.   2HOتو اتش اوه  -  579

 اتف المحمول تصمٌم وانتاج وادارة تطبٌمات اله -

 تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

شترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ت

برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ، عن وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. 4644

 ف المحمول تصمٌم وانتاج وادارة تطبٌمات الهات -

 تصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

رٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشت

ش الدكتور  5بالعمار رلم  - 9شمة رلم  -طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : : الدور الرابع 

 المهندسٌن -حجازى 

رواج للتسوٌك االلكترونى   شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  581

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  . 

  

بما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، عن ط 4311برلم  21191316،لٌدت فى  51110111،رأس مالها     

ش  23الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  . ، بجهة : 

 -الدور االرضً   2شمه رلم  -التحرٌر

تسوٌك المنتجات . الدعاٌة واالعبلن  . الامة وتشغٌل مركز  -لكترونى رواج للتسوٌك االلكترونى   شركة  ،  . التسوٌك اال -  581

العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة تصمٌم واداره الموالع االلكترونٌه انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت 

 وصوره وبٌانات .  

جوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

تسوٌك المنتجات . الدعاٌة  -نى ، عن . التسوٌك االلكترو 4311برلم  21191316،لٌدت فى  51110111وذلن   ،رأس مالها   
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واالعبلن  . الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة تصمٌم واداره الموالع االلكترونٌه انتاج المحتوي 

 االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصوره وبٌانات .  

ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه م  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

 -الدور االرضً   2شمه رلم  -ش التحرٌر 23وذلن ، بجهة : 

التجارة العامة  -شركة  ،  التصنٌع لدي الغٌر لمستحضرات التجمٌل    IN-NATURALزٌع ان ناتورال للتجاره والتو -  582

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التصدٌر  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها 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 

، عن  4323برلم  21191317فى  ،لٌدت 1511110111الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 -التصدٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -التصنٌع لدي الغٌر لمستحضرات التجمٌل 

و التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ش  -ج  18طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -جاردٌنٌا 

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس    IN-NATURALان ناتورال للتجاره والتوزٌع  -  583

، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  4323برلم  21191317،لٌدت فى  1511110111مالها   

 -الهرم  -حدائك االهرام  -دٌنٌا ش جار -ج  18

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -نٌو لٌرن   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تورٌد الزي واالثاث المدرسً  -  584

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غ

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 لمباشرة نشاطها

  

، عن التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تورٌد الزي واالثاث  4361برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الها   ،رأس م  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -المدرسً 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى م

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -العمرانٌة  -الجٌزة  -العمرانٌة الغربٌة  -ثٌنً ش الثبل 72على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -أٌه أس لبلستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العماري   -  585

فى مصر او فى الخارج كما الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 

ٌ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 البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -، عن االستثمار العماري   4387برلم  21191312،لٌدت فى  1111110111

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 ---فٌصل  -اللبٌنً  -ش نصر المنوفى  4

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -لً عدن لبلنشاء والتعمٌر   شركة  ،  االستثمار العماري الحثٌ -  586

مماوالت انشاء  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -االستثمار والتسوٌك العماري  -ودور الحضانه 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  -عها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( المبانً التعلٌمٌة بكافة انوا

المٌام باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة 
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 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشغٌل  -، عن االستثمار العماري  4395برلم  21191312،لٌدت فى  51111111.000التجارة العامة   ،رأس مالها    -

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات  -االستثمار والتسوٌك العماري  -وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ودور الحضانه 

نواعها والمعاهد الفنٌة والجامعات ) دون ممارسة العملٌة مماوالت انشاء المبانً التعلٌمٌة بكافة ا -االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة 

 -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والموالت التجارٌة واالدارٌة  -التعلٌمٌة ( 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -ش الحكمه  - 1118التجارة العامة ، بجهة : عماره  -المٌام باعمال مماوالت الدٌكور والتشطٌبات 

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -الحثٌلً عدن لبلنشاء والتعمٌر   شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  587

تى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ال

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -، عن والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4395برلم  21191312،لٌدت فى  511111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة 

ا على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -ش الحكمه  - 1118ها ، بجهة : عماره الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاط

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -اتٌلٌه االردنٌة   شركة  ،  تصمٌم المبلبس واالزٌاء  -  588

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 21110111مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -، عن تصمٌم المبلبس واالزٌاء  4397برلم  21191312،لٌدت فى 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

دمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تن

سنتر  A1الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل 

 -الحً الثامن  -التعمٌر 

التورٌدات العمومٌة .  -بٌد للمماوالت والتورٌدات   شركة  ،  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  س -  589

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه   -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة  

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

، عن . التجارة العامة والتوزٌع  4418برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن   -التورٌدات العمومٌة . المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهرومٌكانٌكٌة   -فٌما هو مسموح به لانونا  

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزا

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ش  -بالدور االرضً  1عمارة رلم   1المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : شمه 

 -الهرم  -مشعل  -خالد بن الولٌد 

سبٌد للمماوالت والتورٌدات   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس  -  591

لتراخٌص البلزمة لمباشرة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة ا 4418برلم  21191313،لٌدت فى  2111110111مالها   

 -الهرم  -مشعل  -ش خالد بن الولٌد  -بالدور االرضً  1عمارة رلم   1نشاطها . ، بجهة : شمه 

شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد المبلبس الجاهزة    trend fashion for ready clothesترٌند فاشون للمبلبس الجاهزة  -  591

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم 

عد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال ب

برلم  21191313،لٌدت فى  51110111الامة وتشغٌل مصنع   ،رأس مالها    -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو -، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد المبلبس الجاهزة  4435

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
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الحصول على  شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد

الامة وتشغٌل مصنع  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -كرداسة  -ش كرٌم  17، بجهة : 

ٌجوز  -زة شركة  ،  لتصنٌع المبلبس الجاه   trend fashion for ready clothesترٌند فاشون للمبلبس الجاهزة  -  592

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المان

ٌجوز  -، عن لتصنٌع المبلبس الجاهزة  4435برلم  21191313،لٌدت فى  51110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 -كرداسة  -ش كرٌم  17البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كرتون التعبئة  -أومٌجا بان   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  593

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او تشترن باى وجه من

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

الامة وتشغٌل  -، عن التورٌدات العمومٌة  4467برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -مصنع لتصنٌع كرتون التعبئة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -طرٌك الصلٌبة  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عزبة محمود عبد الصمد 

 -المنصورٌة 

شركة المركز األفرٌمً الخلٌجً لتنظٌم المعارض والمإتمرات واالستشارات والتدرٌب   شركة  ،  .  الامة وتنظٌم  -  594

ات والحفبلت العامة  ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . الامة وتشغٌل مركز المعارض والمإتمر

العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً كافة المجاالت  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  

مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ال

من لانون سوق راس المال والئحته   ،رأس مالها    27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

رات والحفبلت العامة  ) بشرط ، عن .  الامة وتنظٌم المعارض والمإتم 4451برلم  21191314،لٌدت فى  2111110111

استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً كافة 

لمال المجاالت  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ا

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى 

 -شارع جامعة الماهرة  5من لانون سوق راس المال والئحته ، بجهة :  27المادة 

مرات واالستشارات والتدرٌب   شركة  ،  التنفٌذٌة ( . انشاء او شركة المركز األفرٌمً الخلٌجً لتنظٌم المعارض والمإت -  595

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

،لٌدت  211111.000والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون   -، عن التنفٌذٌة ( . انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً   4451برلم  21191314فى 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  غرضها فى مصر

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -عة الماهرة شارع جام 5لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 
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 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

أى تى زٌن لتمنٌة المعلومات وتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة الذكٌة ومشتمبلتها   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع  -  596

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4533برلم  21191319،لٌدت فى  511110111مالها   

 الشٌخ زاٌد - 16الحً  - 4السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الكارمه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -دارة المطاعم والكوفً شوب سٌزون فاٌف   شركة  ،  الامة وتشغٌل وا -  597

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

جوز للشركة ان تكون ٌ -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكوفً شوب  4496برلم  21191317،لٌدت فى  2111110111

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة وال

 -الشٌخ زاٌد  -بفرلً هٌلز  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول فور مٌكس 

بلتها   شركة  ،  . أعمال التوصٌف أى تى زٌن لتمنٌة المعلومات وتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة الذكٌة ومشتم -  598

 والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 مختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره ال -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

، عن . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  4533برلم  21191319،لٌدت فى  511110111أعمال   ،رأس مالها    -

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

 درٌب علٌها . أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والت -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 الشٌخ زاٌد - 16الحً  - 4، بجهة : الكارمه أعمال  -

أى تى زٌن لتمنٌة المعلومات وتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة الذكٌة ومشتمبلتها   شركة  ،  التوصٌف والتصمٌم  -  599

 لشبكات نمل وتداول البٌانات

 تانشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوما -

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة الذكٌة ومشتمبلتها "

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  

ندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ت
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، عن التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل  4533برلم  21191319،لٌدت فى  511110111طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 وتداول البٌانات

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 امة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة الذكٌة ومشتمبلتهاال "

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 الشٌخ زاٌد - 16الحً  - 4طبما الحكام المانون ، بجهة : الكارمه 

 شركة  ،  . مماوالت االعمال الكهربائٌة    ELECTRIC INTEGRATED SOLUTIONSالحلول المتكاملة الكهربائٌة   -  611

 ات الخاصة بمماوالت االعمال الكهربائٌة التورٌدات العمومٌة وعلى االخص التورٌد -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -

 مماوالت التشطٌبات الداخلٌة والدٌكور والواجهات -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لى تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها ع

 ، عن . مماوالت االعمال الكهربائٌة  4569برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 الخاصة بمماوالت االعمال الكهربائٌة  التورٌدات العمومٌة وعلى االخص التورٌدات -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -

 مماوالت التشطٌبات الداخلٌة والدٌكور والواجهات -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على

 -الهرم   -ش الهرم  411طبما الحكام المانون ، بجهة : 

اعاة احكام شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مر   ELECTRIC INTEGRATED SOLUTIONSالحلول المتكاملة الكهربائٌة   -  611

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4569برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111

 -الهرم   -ش الهرم  411على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وعلى الشركة الحصول 

 الامة وتشغٌل مطبعة مطبعة العصر الحدٌث   شركة  ،  . " -  612

 تمدٌم خدمات ما بعد الطباعة من سلوفان و تكسٌر- "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة-

 لمماوالت العامةا "

 االستثمار العمارى . "
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 الامة وتشغٌل مطبعة ، عن . " 4555برلم  21191321،لٌدت فى  81110111الئحتة   ،رأس مالها   طبما الحكام المانون و

 تمدٌم خدمات ما بعد الطباعة من سلوفان و تكسٌر- "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة-

 المماوالت العامة "

 االستثمار العمارى . "

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشر 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -ارض اللواء  -ش خلف فرغلً متفرع من ٌمٌن المحور  47جهة : طبما الحكام المانون والئحتة ، ب

 -شركة  ،  مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن    Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  613

اعداد التصمٌمات -شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -االستثمار والتسوٌك العمارى . 

الهندسٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةشراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) 

صرف ( انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها . الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه  -مٌاه  -كهرباء 

،لٌدت فى  1111110111حطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها الامة او تشغٌل   ،رأس مالها   م

شراء و بٌع و تاجٌر و الامة -االستثمار والتسوٌك العمارى .  -، عن مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  4556برلم  21191321

عداد التصمٌمات الهندسٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةشراء و بٌع و تمسٌم ا-الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . 

صرف ( انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة  -مٌاه  -االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة ) كهرباء 

ات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها وادارتها واستغبللها وصٌانتها . الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محط

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281الامة او تشغٌل ، بجهة : فٌبل 

شركة  ،  وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر    Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  614

صٌانة آبار  -اه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل : مٌ

حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة البلزمة ألغراض البترول .  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -البترول وتنشٌطها 

الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -مكملة ألعمال الحفر والصٌانة األعمال المدنٌة ال -

 4556برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً إلامة   ،رأس مالها    -وأنابٌب األنتاج 

الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات ، عن وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه 

حفر آبار المٌاه  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -الحفر واالستكشاف وتشمل : 

معالجة األسطح من الترسٌبات  -لة ألعمال الحفر والصٌانة األعمال المدنٌة المكم -واآلبار غٌر العمٌمة البلزمة ألغراض البترول . 

 281الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً إلامة ، بجهة : فٌبل  -الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج  -

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام 

شركة  ،  وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار    Confidence Group For Tradingالثمة للتجارة شركة مجموعة  -  615

التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(. الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالدعاٌة واالعبلن تمدٌم 

سات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرا

من لانون 27االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 21191321،لٌدت فى  1111110111س مالها   سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . إدارة المشروعات مع مراعاه المرار   ،رأ

، عن وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(. الامة وتشغٌل مركز العداد  4556برلم 

سات وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالدعاٌة واالعبلن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرا

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً 
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من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . إدارة المشروعات مع مراعاه 27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281ة : فٌبل المرار ، بجه

بشان 2112لسنة 311شركة  ،  الوزارى رلم    Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  616

بشان 2112لسنة 311المرار الوزارى رلم شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها مع مراعاه 

تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة -شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

تى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ال -والصٌانة المتنملة لها 

،لٌدت فى  1111110111شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2112لسنة 311، عن الوزارى رلم  4556برلم  21191321

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2112لسنة 311المرار الوزارى رلم الترخٌص بها مع مراعاه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها -الترخٌص بها 

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ال

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -فٌبلت االمن العام  281مصر او فى الخارج كما ، بجهة : فٌبل 

تندمج فى الهٌئات السالفة او شركة  ،  ٌجوز لها ان    Confidence Group For Tradingشركة مجموعة الثمة للتجارة  -  617

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 4556برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ، عن ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

 281الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

 - 7بوابة  -امام درٌم بارن  -مدٌنة الفردوس  -عام فٌبلت االمن ال

سعد صالح الخالد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -  618

برلم  21191321فى ،لٌدت  31111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  4581

 - 2مجاورة  359التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالدور االرضً عمارة 

والداخل )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالخارج والداخل ناٌل روز اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج  -  619

.   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز 

ها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌر

تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

، عن الحاق العمالة  4596برلم  21191324،لٌدت فى  1111110111ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .   ،رأس مالها   

المصرٌة للعمل بالخارج والداخل .   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

هة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو أعماال شبٌ

 -الهرم  -المرٌوطٌه  -أ ش جسر مصرف المحٌط  5تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : 

 111110111ركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   كامٌو برودكشنز   ش -  611

 - 816، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب  4626برلم  21191325،لٌدت فى 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  52

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الممرمشات والمسلٌات والحلوى من  ة   شركة  ،  "شركة الحرٌرى للصناعات الغذائٌ -  611

العجٌن       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 

الامة  ، عن " 4622برلم  21191325،لٌدت فى  2511110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

وتشغٌل مصنع لتصنٌع الممرمشات والمسلٌات والحلوى من العجٌن       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌ
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 164 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 البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المطعة رلم 

 بمجمع مبارن بالمنطمة الصناعٌة الثالثة 144،  133الوحدة رلم  - 146

الامة وتنظٌم والحفبلت العامة  -تصمٌم وتركٌب اعبلنات الطرق  -كامٌو برودكشنز   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن  -  612

لفنٌه من ) تصوٌر المٌام باعمال المونتاج وكافة االعمال ا -المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

االنتاج الفنً من انتاج االفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌرها واماكن  -والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وبٌعها وتوزٌعها 

تصمٌم وتركٌب  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4626برلم  21191325،لٌدت فى  111110111التصوٌر ) كل ماسبك   ،رأس مالها   

المٌام  -الامة وتنظٌم والحفبلت العامة المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة (  -اعبلنات الطرق 

-تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -ٌه من ) تصوٌر باعمال المونتاج وكافة االعمال الفن

 -االنتاج الفنً من انتاج االفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه والتلفزٌونٌه وبٌعها وتوزٌعها 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  52 - 816صوٌر ) كل ماسبك ، بجهة : مكتب اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌرها واماكن الت

شركة  ،   الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار    Dream Createدرٌم كرٌٌت  -  613

 -وادارة المطاعم والكافترٌات الامة وتشغٌل  -االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

لتجارة العامة ا -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت والتسوٌك االلكترونً  -الامة وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة  -الترخٌص بها  

، عن الامة وتنظٌم  4269برلم  21191315،لٌدت فى  511110111والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   ،رأس مالها   

االستثمار والتسوٌك  -المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -وادارة المطاعم والكافترٌات  الامة وتشغٌل -والتطوٌر العماري 

 -الامة وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   2112

ش البطل  33التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ، بجهة :  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت والتسوٌك االلكترونً 

 -المهندسٌن  -احمد عبد العزٌز 

  -    2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117الجابرى للتطوٌر العمارى والمماوالت   شركة  ،   -  614

ن الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه م

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

ومراعاة  2117، عن  4268برلم  21191315،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

الشركات  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع  -    2118لسنة  356لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ص حدائك االهرام  125السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :  والمرارات

 -الهرم  -البوابة الثالثة 

سمارت تاتش لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  615

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان 

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  4545برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 ----الهرم  -حدائك االهرام  -الدور الثانً   -أ  15/  1: لطعة 

عبد الرحمن ولٌد للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  616

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4647برلم  21191326،لٌدت فى  151110111ها   البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مال

 -الشٌخ زاٌد  - 1مج  - 11حً  - 126الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالعمار رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك االستثمار  سمارت تاتش لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  . " -  617

لسنة  351النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .      2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

مرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط استصبلح وتجهٌز األراضً بال "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى   ،رأس 

ارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة االستثمار العم ، عن . " 4545برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111مالها   

 351والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .      2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة 

ك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط استصبلح وتجهٌز األراضً بالمراف "

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى ، بجهة : 

 ----الهرم  -حدائك االهرام  -الدور الثانً   -أ  15/  1لطعة 

تاتش لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر   فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار سمارت  -  618

 .        2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رئٌس الوزراء رلم 

 سمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو الت "

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.     "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

، عن االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر   فٌما عدا المناطك الصادر بها  4545برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111

 .        2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.     "

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : لطعة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

 ----الهرم  -حدائك االهرام  -الدور الثانً   -أ  15/  1

اكرم دمحم وعبلء الدٌن دمحم   شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئه للبطارٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  619

،لٌدت فى  5111110111ة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشرك

، عن تجارة الجملة والتجزئه للبطارٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4591برلم  21191324

 -مدٌنة العمال  -خلف المطبعة  6بلون  1هة : عمار رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

ادارة المشروعات  -مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور  -الفٌش هرمز للمماوالت المتكامله   شركة  ،  مماوالت متكامله  -  621

 -وافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بم 2112لسنة  311مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -مماوالت البلند سكٌب  -التسوٌك العماري 

 التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى

، عن مماوالت  4617برلم  21191324،لٌدت فى  5111110111الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

بشان شركات  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -مماوالت التشطٌبات واعمال الدٌكور  -متكامله 

ٌجوز للشركة ان تكون  -مماوالت البلند سكٌب  -التسوٌك العماري  -وافمة واجراءات الترخٌص بها االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بم

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

الدور  - 318الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : عمار  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى

 -الثالث المنطمه السٌاحٌه السادسه 

الفٌش هرمز للمماوالت المتكامله   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  621

،لٌدت فى  5111110111ة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشرك

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4617برلم  21191324



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدور الثالث المنطمه السٌاحٌه السادسه  - 318نشاطها ، بجهة : عمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

- 

ابوضٌف للتجارة والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،   التجارة العامة واالسمدة والمخصبات الزراعٌة واالسمدة الورالٌة  -  622

ارة فً االعبلف الحٌوانٌةوالنباتٌة بجمٌع مشتماتها بجمٌع انواعها ومشتماتها والبذور والتماوي والمبٌدات الزراعٌة والحشرٌة والتج

والتجارة فً الذرة الصفراء والحبوب بجمٌع انواعها والمحاصٌل والحاصبلت الزراعٌة وااللطان زهر وغزل وبذرة وتجارة 

لٌك والنخالة وااللمشة الخمٌرة بجمٌع انواعها وتجارة المواد الغذائٌة وتعبئتها لدي الغٌر وتجارة الزٌوت والشحوم النباتٌة والد

، عن  4619برلم  21191324،لٌدت فى  21111110111والمنسوجات والمفروشات والبطاطٌن والمبلبس   ،رأس مالها   

التجارة العامة واالسمدة والمخصبات الزراعٌة واالسمدة الورالٌة بجمٌع انواعها ومشتماتها والبذور والتماوي والمبٌدات الزراعٌة 

تجارة فً االعبلف الحٌوانٌةوالنباتٌة بجمٌع مشتماتها والتجارة فً الذرة الصفراء والحبوب بجمٌع انواعها والمحاصٌل والحشرٌة وال

والحاصبلت الزراعٌة وااللطان زهر وغزل وبذرة وتجارة الخمٌرة بجمٌع انواعها وتجارة المواد الغذائٌة وتعبئتها لدي الغٌر 

ش سعد  159لدلٌك والنخالة وااللمشة والمنسوجات والمفروشات والبطاطٌن والمبلبس ، بجهة : وتجارة الزٌوت والشحوم النباتٌة وا

 -الواسطً  -زغلول 

 امان لبلستثمار العمارى   شركة  ،  . المماوالت العامة ومماوالت رصف الطرق -  623

 مماوالت االعمال الصحٌة وشبكات المٌاه والصرف والكهرباء ومماوالت التكٌٌفات -

 االستثمار العمارى -

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى -

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها . "

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

اضً مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع   فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األر

 ، عن . المماوالت العامة ومماوالت رصف الطرق 4281برلم  21191315،لٌدت فى  7111110111،رأس مالها   

 مماوالت االعمال الصحٌة وشبكات المٌاه والصرف والكهرباء ومماوالت التكٌٌفات -

 ستثمار العمارىاال -

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى -

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها . "

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

مخصصة ألغراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً 

 الجٌزه - - -الهرم  -من ش الوفاء واالمل  -ش االمام الشافعى  4، بجهة : : 

 امان لبلستثمار العمارى   شركة  ،  ولٌس الري بطرٌك الغمر -  624

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351رلم  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء

 تورٌد مواد البناء واالدوات والمستلزمات الكهربائٌة واالدوات الصحٌة واجهزة التكٌٌف - "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه 121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 7111110111التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن ولٌس الري بطرٌك الغمر 4281برلم  21191315،لٌدت فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . 2118لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ر

 تورٌد مواد البناء واالدوات والمستلزمات الكهربائٌة واالدوات الصحٌة واجهزة التكٌٌف - "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه 121والمانون رلم  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -ش االمام الشافعى  4التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ، بجهة : : 

 الجٌزه - - -الهرم  -من ش الوفاء واالمل 

رضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة امان لبلستثمار العمارى   شركة  ،  البلزمة لمزاولة غ -  625

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -لهذا الغرض  

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

، عن البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال  4281برلم  21191315،لٌدت فى  7111110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

من  -عى ش االمام الشاف 4والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : 

 الجٌزه - - -الهرم  -ش الوفاء واالمل 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    2HOتو اتش اوه  -  626

ى الشركة ، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعل 4644برلم  21191326،لٌدت فى  11111110111نشاطها .  ،رأس مالها   

ش الدكتور حجازى  5بالعمار رلم  - 9شمة رلم  -الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : الدور الرابع 

 المهندسٌن -

 EIGHTYNINE BUILDERS  FOR REAL-ESTATEإٌتً ناٌن بٌلدرز لبلستثمار العماري والمماوالت والتجارة  -  627

INVESTMENT                                  .CONTRACTING AND TRADING    شراء  -شركة  ،  االستثمار والتطوٌر العماري

خطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وت

 علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او

المماوالت العامة  -ٌاه / صرف صحً / كهرباء/ تلٌفونات / طرق ( تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساسٌه ) م -لحساب الغٌر 

 21191327،لٌدت فى  1111110111ادارة المشروعات   ،رأس مالها    -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والمتخصصة والمتكاملة 

مها وتخطٌطها ومدها بالمرافك شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌ -، عن االستثمار والتطوٌر العماري  4667برلم 

واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه 

ٌه ) مٌاه / صرف تجهٌز االراضً بمرافك البنٌه االساس -لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

ادارة المشروعات ،  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -صحً / كهرباء/ تلٌفونات / طرق ( 

 -شارع الثورة من ش سهل حمزة  -ابراج مكه  - 1بجهة : برج رلم 

 EIGHTYNINE BUILDERS  FOR REAL-ESTATEإٌتً ناٌن بٌلدرز لبلستثمار العماري والمماوالت والتجارة  -  628

INVESTMENT                                  .CONTRACTING AND TRADING    311شركة  ،  مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌما هو التجارة العامة والتوزٌع ف -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2112لسنة 

ٌجوز  -مماوالت انشاء المري السٌاحٌه  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

،لٌدت فى  1111110111غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   تعاونها على تحمٌك 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2112لسنة  311، عن مع مرعاه المرار الوزاري رلم  4667برلم  21191327

الامة وتشغٌل وادارة  -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  التجارة العامة والتوزٌع -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -مماوالت انشاء المري السٌاحٌه  -المطاعم والكافترٌات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

 -شارع الثورة من ش سهل حمزة  -ابراج مكه  - 1ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : برج رلم 

 EIGHTYNINE BUILDERS  FOR REAL-ESTATEإٌتً ناٌن بٌلدرز لبلستثمار العماري والمماوالت والتجارة  -  629

INVESTMENT                                  .CONTRACTING AND TRADING    شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن السالفة او تشترٌها او  4667برلم  21191327،لٌدت فى  1111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -شارع الثورة من ش سهل حمزة  -ابراج مكه  - 1على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الامة وتشغٌل مطبعة للطباعة المائٌة  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    Print911 911برنتر  -  631

ك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

الامة وتشغٌل مطبعة  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4688برلم  21191328،لٌدت فى  511110111الها   لمباشرة نشاطها  ،رأس م

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -للطباعة المائٌة 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -مركز خدمات الحً التاسع  - 2تعمٌر على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : سنتر أسواق ال

 -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً العبلج الطبٌعً    Roosh Care By Spaروش سبا للعبلج الطبٌعً  -  631

ة ادار -االستثمار والتطوٌر العماري  -الامة وتشغٌل وادارة مراكز التجمٌل للعناٌة بالبشرة والجسم والشعر ) بٌوتً سنتر ( 

المشروعات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

، عن الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً العبلج  4319برلم  21191317،لٌدت فى  151110111نشاطها  ،رأس مالها   

 -االستثمار والتطوٌر العماري  -لتجمٌل للعناٌة بالبشرة والجسم والشعر ) بٌوتً سنتر ( الامة وتشغٌل وادارة مراكز ا -الطبٌعً 

ادارة المشروعات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 - 43و  33مة الدور الثالث والرابع ش -ش النٌل  116لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،   التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة    Egytreat Pharmaاٌجً ترٌت فارما  -  632

واالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات تجارة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة 

 1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والمطهرات ومستحضرات التجمٌل 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

،  4361برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها      مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة

عن التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات تجارة 

االستٌراد والتصدٌر  -مطهرات االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة ومستحضرات التجمٌل وال

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ، 

 -الهرم  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش علً اسماعٌل من ش مصطفً المصري  3بجهة : 

شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن    Egytreat Pharmaاٌجً ترٌت فارما  -  633

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو -المنظمة لهذا الغرض 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  4361

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 
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للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

 -الهرم  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش علً اسماعٌل من ش مصطفً المصري  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة  -مصنع مخلبلت السٌوي   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المخلبلت بكافة انواعها  -  634

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون 

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة  4411برلم  21191312،لٌدت فى  351110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز  -وتغلٌف المخلبلت بكافة انواعها 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع الدكتور احمد الخطٌب متفرع من شارع 

 -ترعة المجنونة خلف ارض االولاف 

 The three marKeteers for markeing                               ثري ماركتٌرز للخدمات التسوٌمٌة                 -  635

solution    شركة  ،  المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات

من لانون سوق راس  27لٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق الما

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ندمج فى الهٌئات السالفة   اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ت

، عن المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  4477برلم  21191317،لٌدت فى  511110111،رأس مالها   

 زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  54ج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : الخارج كما ٌجوز لها ان تندم

نماء للتصدٌر والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،   . تجارة وبٌع العسل  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   -  636

ى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن با  -التورٌدات العمومٌة      التصدٌر   

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

برلم  21191314،لٌدت فى  111110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

وز ٌج  -، عن . تجارة وبٌع العسل  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  التورٌدات العمومٌة      التصدٌر    4454

للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

حته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئ

 -المرٌوطٌة  -ش حسٌن خاطر  8البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

منٌوم المطلٌه  مع مراعاة احكام دمحم الغرٌب عبد المنعم دمحم و شركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطاعات االلو -  637

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لطاعات االلومنٌوم المطلٌه  مع مراعاة  4356برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المطعة احكام ال

 -فدان المنطمة الصناعٌة بابً رواش  124صناعات معدنٌة ضمن  4

ة الحصول على كافة التراخٌص صالح لبلستثمار العماري   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك -  638

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات  4428برلم  21191313،لٌدت فى  5111110111البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 العمرانٌة --ش المعاون  12السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 االستثمار العمارى . بلستثمار العماري   شركة  ،  . "صالح ل -  639

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-
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 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى-

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

ات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشرك  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

،  4428برلم  21191313ى ،لٌدت ف 5111110111وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى . عن . "

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 شراء و بٌع و تمسٌم االراضى-

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

 العمرانٌة --ش المعاون  12وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

 -شركة  ،  تورٌد زٌوت وشحوم    NEW SOLUTION INDUSTRIAL SERVICEنٌو سولٌوشن اندستلاير سٌرفٌس  -  641

تمدٌم االستشارات فً مجال الخدمات الصناعٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -تورٌد لطع غٌار المصانع 

لمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ا

ٌجوز للشركة ان  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 511110111ى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها الت

تمدٌم االستشارات فً مجال الخدمات  -تورٌد لطع غٌار المصانع  -، عن تورٌد زٌوت وشحوم  4429برلم  21191313،لٌدت فى 

لمال واالستحواذ وكذا الصناعٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ا

من لانون  27االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها الت -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 - 15الدور الثالث وحده  -تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : مجمع علً الدٌن ) ب ( 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها    NEW SOLUTION INDUSTRIAL SERVICEنٌو سولٌوشن اندستلاير سٌرفٌس  -  641

لفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ى لد تعاونها على تحمٌك ، عن باعمالها او الت 4429برلم  21191313،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 - 15الدور الثالث وحده  -مباشرة نشاطها ، بجهة : مجمع علً الدٌن ) ب ( ل

 -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Mark All Internationalمارن أوول انترناشٌونال  -  642

والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1982لسنة  121

نظمة لهذا الغرض اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن الم

برلم  21191314،لٌدت فى  11111110111الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار   ،رأس مالها    -الدعاٌة واالعبلن  -

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4444

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121باحكام المانون رلم تلتزم الشركة 

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار  -الدعاٌة واالعبلن  -نظمة لهذا الغرض الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن الم

 -مٌدان سفنكس  -شارع أحمد عرابً  3، بجهة : عمارة رلم 

 بعنٌت للتراث والبٌئه   شركة  ،  االٌوائٌه للمشروع -  643



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إلامة و تشغٌل و ادارة المخٌمات السٌاحٌة - -

 مرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( .إلامة وتنظٌم المعارض والمإت "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

برلم  21191328،لٌدت فى  211110111طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 ، عن االٌوائٌه للمشروع 4674

 إلامة و تشغٌل و ادارة المخٌمات السٌاحٌة - -

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

وز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌج

 -ش دمحم انور السادات  -ش برج المإمن  22طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 - -الكوم االخضر 

 : 2117لسنة 72انشطة لانون  "شركة  ،     Creative Trianglesكرٌٌتف تراٌنجلز  -  644

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 نً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترو -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

ة لانون انشط ، عن " 4698برلم  21191331،لٌدت فى  511110111إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها   ،رأس مالها    -

 : 2117لسنة 72

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 ره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصو -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 -ش السبكً  25إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها ، بجهة :  -

 ة  ،  والتدرٌب علٌها . شرك   Creative Trianglesكرٌٌتف تراٌنجلز  -  645

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال . -

 تدرٌب علٌها . ، عن وال 4698برلم  21191331،لٌدت فى  511110111،رأس مالها      -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات  -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 لباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد ا -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال . -

 -ش السبكً  25، بجهة :  -

شركة  ،  األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و صورة و    Creative Trianglesكرٌٌتف تراٌنجلز  -  646

 بٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً و الثمافً و الفنً

مناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة وال

            2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 :    التسوٌك االلكترونً  2117لسنة 72انشطة لانون 

، عن األنشطة المتعلمة  4698برلم  21191331،لٌدت فى  511110111مالها    تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه   ،رأس

 بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و صورة و بٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً و الثمافً و الفنً

ناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والم

            2118لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 :    التسوٌك االلكترونً  2117لسنة 72انشطة لانون 

 -ش السبكً  25: تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ، بجهة 

شركة  ،  ومركز مالى مستملة لؤلنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة    Creative Trianglesكرٌٌتف تراٌنجلز  -  647

، وكذا التتمتع  2117لسنه  72عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

نشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه األ

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

، عن ومركز مالى مستملة  4698برلم  21191331،لٌدت فى  511110111لهٌئات   ،رأس مالها   كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

لؤلنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  ٌجوز  ، وكذا التتمتع األنشطة 2117لسنه  72االستثمار رلم 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

 -ش السبكً  25ات ، بجهة : تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    Creative Trianglesكرٌٌتف تراٌنجلز  -  648

شرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

 نشاطها . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4698برلم  21191331،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -ش السبكً  25طها . ، بجهة : لمباشرة نشا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -النمور الصاعده للتورٌدات   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  649

كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

ٌ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 البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن التورٌدات العمومٌة  4431برلم  21191313،لٌدت فى  191110111

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

ش  446احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -برج الروان  -االهرام 

 The three marKeteers for markeing                                             ثري ماركتٌرز للخدمات التسوٌمٌة   -  651

solution    اصدار نشرات دعائٌة واعبلنٌة بصفة غٌر دورٌة  -الداعٌة واالعبلن  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت  -عبلن اعداد التصمٌمات الخاصة بالدعاٌة واال -الطباعة لدي الغٌر  -وتوزٌعها 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

والتلفزٌونٌه والفٌدٌو  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه -التجارة االلكترونٌة عبر االترنت  -التورٌدات العمومٌة 

 -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  4477برلم  21191317،لٌدت فى  511110111والمسرحٌات والمسلسبلت   ،رأس مالها   

اعداد التصمٌمات الخاصة  -الطباعة لدي الغٌر  -اصدار نشرات دعائٌة واعبلنٌة بصفة غٌر دورٌة وتوزٌعها  -الداعٌة واالعبلن 

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً  -واالعبلن  بالدعاٌة

االنتاج الفنً   -التجارة االلكترونٌة عبر االترنت  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -حدة ( 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  54ائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت ، بجهة : والتوزٌع لبلفبلم السٌنم

 The three marKeteers for markeingثري ماركتٌرز للخدمات التسوٌمٌة                                                -  651

solution   تحمٌض -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -ال الفنٌه من )تصوٌر شركة  ،  االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعم

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا  -تصحٌح الوان ( -نٌجاتٌف 

استغبلل العبلمات  -التاجٌر التموٌلً تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا  -تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التجارٌة ) الفرنشاٌز ( 

العمال الفنٌه ، عن االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  ا 4477برلم  21191317،لٌدت فى  511110111االستشارات   ،رأس مالها   

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  -استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (  -عدا التاجٌر التموٌلً واالضاءه وبٌعها فٌما 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  54تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات ، بجهة :  -الموارد البشرٌة 
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solution    شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 شرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

  

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4477برلم  21191317،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  54ة : لمباشرة نشاطها ، بجه

المماوالت العامة   ٌجوز للشركة ان  -كازا مٌا لبلستثمار والتسوٌك العماري   شركة  ،  . االستثمار والتسوٌك العماري  -  653

نها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاو

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -، عن . االستثمار والتسوٌك العماري  4512برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111اطها .   ،رأس مالها   لمباشرة نش

المماوالت العامة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

ها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرض

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

شارع الفادي  6عمار رلم  -الدور االول  - 3مة رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش

 ---فٌصل  -متفرع من ش اللبٌنً 

مٌوزٌن الٌف للوساطة الفنٌة وتنظٌم الحفبلت   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  654

،لٌدت فى  511110111زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4352برلم  21191311

شارع عبد الرازق  6عمار رلم الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالدور التانً فوق االرضً بال

 -دمحم متفرع من شارع وزارة الزراعة 

مٌوزٌن الٌف للوساطة الفنٌة وتنظٌم الحفبلت   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو  -  655

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -)تصوٌر  والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

ادارة  -وٌلً تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التم -فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

، عن  4352برلم  21191311،لٌدت فى  511110111تنظٌم المهرجانات الفنٌه   ،رأس مالها    -وتشغٌل دور العرض السٌنمائً 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -من )تصوٌر الفنٌه 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

تنظٌم المهرجانات الفنٌه ، بجهة : شمة بالدور  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -تموٌلً واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر ال

 -شارع عبد الرازق دمحم متفرع من شارع وزارة الزراعة  6التانً فوق االرضً بالعمار رلم 

مة وتشغٌل وادارة التصوٌر الفوتغرافً الا -مٌوزٌن الٌف للوساطة الفنٌة وتنظٌم الحفبلت   شركة  ،  والثمافٌة والغنائٌه  -  656

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة  -فٌما عد ا ) التصوٌر تحت الماء ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -لكل معرض لكل معرض علً حدة ( 

لتى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

،  4352برلم  21191311،لٌدت فى  511110111الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المعارض  -وتشغٌل وادارة التصوٌر الفوتغرافً فٌما عد ا ) التصوٌر تحت الماء ( الامة  -عن والثمافٌة والغنائٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون  -والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض لكل معرض علً حدة ( 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

 -ارة الزراعة شارع عبد الرازق دمحم متفرع من شارع وز 6شمة بالدور التانً فوق االرضً بالعمار رلم 

 -دٌرال للتجارة والصناعة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وااللبان ومنتجاتها  -  657

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -تجاره الجمله والتجزئه 

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة با

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

،  4391برلم  21191312،لٌدت فى  511110111خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة الترا

ٌجوز للشركة ان  -تجاره الجمله والتجزئه  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وااللبان ومنتجاتها 

ها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌر

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

 -الجٌزة  -ش السبكً الدفً  25لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع    ALANDALUS LUBRICANTSاالندلس لوبرٌكانتس  -  658

الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  4393برلم  21191312،لٌدت فى  511110111مالها   

 2 -ع  9لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الحً السابع  -سٌتً مول  -مول علً الدٌن  -ز 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا )    ALANDALUS LUBRICANTSاالندلس لوبرٌكانتس  -  659

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -ومٌة التورٌدات العم -وعلً االخص تجارة وتوزٌع مستلزمات الزٌوت والشحوم ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121المانون رلم 

مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

،  4393برلم  21191312،لٌدت فى  511110111ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

التورٌدات  -عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ) وعلً االخص تجارة وتوزٌع مستلزمات الزٌوت والشحوم ( 

ٌجوز  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ة العمومٌ

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة :  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

 -الحً السابع  -سٌتً مول  -مول علً الدٌن  -ز  2 -ع  9مكتب 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    SHOPINIL .COMشوبٌنٌل دوت كوم للتسوٌك االلكترونى   -  661

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . السا

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  4424برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -حور المركزي الم 9/  4وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 شركة  ،  . التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت    SHOPINIL .COMشوبٌنٌل دوت كوم للتسوٌك االلكترونى   -  661

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -

ٌجوز للشركة أن   -زمه (    الامة وادارة الموالع االلكترونٌة وتطبٌمات الهاتف المحمول ) بشرط الحصول على التراخٌص البل -

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

م تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا

، عن . التسوٌك االلكترونى عبر  4424برلم  21191313،لٌدت فى  11111110111المانون والئحته التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

 االنترنت 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -

ٌجوز للشركة أن   -(    الامة وادارة الموالع االلكترونٌة وتطبٌمات الهاتف المحمول ) بشرط الحصول على التراخٌص البلزمه  -

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  9/  4مانون والئحته التنفٌذٌة مع ، بجهة : ال

بشان  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -الفردوس للصناعة   شركة  ،  التجارة العامة  -  662

ٌجوز  -امة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌه ال -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

ادارة  -، عن التجارة العامة  4441برلم  21191313،لٌدت فى  111110111الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2112لسنة  311المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌه الا -الترخٌص بها 

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ش عباد الرحمن  1و تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ا

 -فٌصل  -المرٌوطٌه 

ٌجوز للشركة أن تكون   -توب لٌرن   شركة  ،  .  التورٌدات العمومٌة وعلى االخص الزى المدرسى واالثاث المدرسى  -  663

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج ك

والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن .  التورٌدات العمومٌة وعلى االخص  4362برلم  21191311،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى   -الزى المدرسى واالثاث المدرسى 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -فٌصل  -ش ابناء المنشاه  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

التوكٌبلت  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    A.S.Kاٌه اس كٌه  -  664

المماوالت العامة والمتكاملة  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -واالعبلن الدعاٌة  -والمتخصصه 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  4366برلم  21191311ٌدت فى ،ل 511110111السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

فً شان تنظٌم  1982لسنة  121التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -عبلن الدعاٌة واال -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصه  -اعمال الوكالة التجارٌة 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

شمه  -السادس  الدور -ش السودان  158مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : 

 -المهندسٌن  - 611

ٌجوز للشركة ان  -شركة  ،  البلزمة لكل معرض علً حدة (    Mark All Internationalمارن أوول انترناشٌونال  -  665

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان  -، عن البلزمة لكل معرض علً حدة (  4444برلم  21191314،لٌدت فى  11111110111رأس مالها   ،  

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 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 غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -ان سفنكس مٌد -شارع أحمد عرابً  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة رلم 

االخوة المتحدة للنمل البري والمبرد   شركة  ،  . النمل البري والمبردوالمجمد والنمل الدولً للبضائع      ٌجوز للشركة ان  -  666

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  تحمٌك

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن . النمل البري والمبردوالمجمد والنمل  4511برلم  21191318،لٌدت فى  511110111مالها    لمباشرة نشاطها .   ،رأس

الدولً للبضائع      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مص

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 --- 12الحً  - 1مج  - 7الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة رلم 

ٌجوز للشركة  -المصرٌة االوربٌة لتجارة وتوزٌع المستحضرات الطبٌة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المستحضرات الطبٌة  -  667

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -، عن تجارة وتوزٌع المستحضرات الطبٌة  4538برلم  21191319،لٌدت فى  311110111مالها   لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -هضبة االهرام  -منطمة و  117التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  . الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  الامة وتشغٌل وادارة المبلهً الترفٌهٌة لبلطفال        Stenzستٌنز  -  668

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غر

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن . الامة وتشغٌل  4537برلم  21191319،لٌدت فى  11110111الها   التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  .   ،رأس م

وادارة المطاعم والكافترٌات  الامة وتشغٌل وادارة المبلهً الترفٌهٌة لبلطفال     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

ى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 21مباشرة نشاطها  . ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة ل

 --ش الثورة 

بلوكس للتنمٌه العمرانٌه   شركة  ،  المنشآت علٌها والامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة  -  669

تجارة المواد  -12بنزٌن .  الامة وتشغٌل محطات ال -11لتملٌكها او تؤجٌرها أو ادارتها او استغ اللها لحسابها او لحساب الغٌر .  

البترولٌة .  وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وفما الحكام المانون  ،رأس مالها   

، عن المنشآت علٌها والامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة  4571برلم  21191321،لٌدت فى  2511110111

 -12الامة وتشغٌل محطات البنزٌن .   -11ملٌكها او تؤجٌرها أو ادارتها او استغ اللها لحسابها او لحساب الغٌر .  والترفٌهٌة لت

تجارة المواد البترولٌة .  وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وفما الحكام المانون ، بجهة : الكٌلو 

 -وي طرٌك مصر إسكندرٌة الصحرا 24

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة والتجارٌة ) فٌما عدا االستشارات    Qut Paceاوت بٌس االستشارٌة  -  671

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 

من لانون سوق راس المال والئحتة  27كات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة النشطة الشر

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط  -التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم  4551برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111مالها    الامة وتشغٌل مركز العداد   ،رأس -العمومٌة 

االستشارات الفنٌة والهندسٌة والتجارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

لشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ا

التجارة العامة  -اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27علٌها فى المادة 

 -ش الثبلثٌنً  -ش شلبً  7جهة : الامة وتشغٌل مركز العداد ، ب -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -الهرم  -المرٌوطٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،  وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Qut Paceاوت بٌس االستشارٌة  -  671

على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

 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 البلزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان  -، عن وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  4551برلم  21191321،لٌدت فى  11111110111،رأس مالها     

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الهرم  -لمرٌوطٌة ا -ش الثبلثٌنً  -ش شلبً  7لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  شركة  ،  . "   EL- Etreby    For     Trainingاألتربى للتدرٌب       -  672

 الموارد البشرٌة

إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات وورش العمل ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة  "

 . ) 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

، عن .  4313برلم  21191317،لٌدت فى  2511110111رأس المال والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   المادة ?? من لانون سوق 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات وورش العمل ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة  "

 . ) 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 -المهندسٌن  - 4الدور االول شمه رلم  -ش احمد عرابً  43س المال والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : المادة ?? من لانون سوق رأ

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -شركة  ،  ( .    EL- Etreby    For     Trainingاألتربى للتدرٌب       -  673

ال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعما

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع 

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   -، عن ( .  4313برلم  21191317،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها     

او  باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

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 البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -المهندسٌن  - 4الدور االول شمه رلم  -عرابً ش احمد  43

أبجرٌد أكادٌمً لبلستشارات والهٌكله االدارٌة   شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -  674

االوراق المالٌة النشطة الشركات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن

الهٌكلة االدارٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

دوات ) بشرط الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والن -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -للشركات 

، عن تمدٌم  4327برلم  21191317،لٌدت فى  511110111استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض   ،رأس مالها   

االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من لانون  27الوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن ا

 -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الهٌكلة االدارٌة للشركات  -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 16ات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض ، بجهة : وحده ادارٌه رلم الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندو

 -المحور المركزي  -سنتر جولدن مول  -الدور السادس  - 1برج 

تاهٌل الشركات للحصول علً شهادة الجوده )  -أبجرٌد أكادٌمً لبلستشارات والهٌكله االدارٌة   شركة  ،  علً حدة (  -  675

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌج -االٌزو ( 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

، عن علً حدة (  4327برلم  21191317،لٌدت فى  511110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشرك -تاهٌل الشركات للحصول علً شهادة الجوده ) االٌزو (  -

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

فٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 - 1برج  16والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحده ادارٌه رلم 

 -المحور المركزي  -سنتر جولدن مول  -الدور السادس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -العمالة المصرٌة للعمل ) بالداخل ( إٌجٌل اللحاق العمالة بالداخل   شركة  ،  الحاق  -  676

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تل

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان  -اخل ( ، عن الحاق العمالة المصرٌة للعمل ) بالد 4335برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة ال

 -الهرم  -نزلة السمان  -شارع السودان  21 -لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالدور االرضً 

االجولة المنسوجٌة والببلستٌكٌة  - 1الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع :  وفاء ابوسٌف فهمً اٌو سٌف وشرٌكتها   شركة  ،  -  677

شنط من االلمشة مطبوعة وسادة بكافة  - 3شنط ببلستٌكٌة مطبوعة وسادة بكافة االنواع واالحجام  - 2بكافة االنواع واالحجام 

كة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة االنواع واالحجام مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

 - 1، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع :  4359برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

من  شنط - 3شنط ببلستٌكٌة مطبوعة وسادة بكافة االنواع واالحجام  - 2االجولة المنسوجٌة والببلستٌكٌة بكافة االنواع واالحجام 

االلمشة مطبوعة وسادة بكافة االنواع واالحجام مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -بجوار صٌدلٌة فرٌد عكاشة  -ارض الحرٌة  -ش دروٌش  -(  5كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم ) 

 بنً سوٌف

 ٌه لبلعبلم الرلمىالوطن -  678

 National Digital Media N . D . M    شركة  ،  . تؤسٌس وتصمٌم وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات

اللزمة لمباشرة النشاط . صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات 

انات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد ومراكز البٌ

البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

، عن . تؤسٌس وتصمٌم  4365برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111انتاج   ،رأس مالها   وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ 

وادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات اللزمة لمباشرة النشاط . صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما 

بٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز ال

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج 

 -ب شارع السد العالى  7_ انتاج ، بجهة : والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم السٌاحٌة والكافترٌات و  ولٌمة إللامة و تشغٌل المطاعم السٌاحٌة   شركة  ،  . " -  679

 الكوفى شوب

 استغبلل العبلمات التجارٌة )  الفرنشاٌز (   "

من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم السٌاحٌة والكافترٌات و الكوفى شوب ، عن . " 4384برلم  21191312،لٌدت فى  511110111

 استغبلل العبلمات التجارٌة )  الفرنشاٌز (   "

الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محً  43والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 --الدٌن ابو العز 

 جورج هارٌس )مصر( -  681

 GEORGE HARRIS EHYPT    شركة  ،  . المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) البلند سكٌب

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -(  

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  التى لد تعاونها على تحمٌك

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن . المٌام باعمال  4394برلم  21191312،لٌدت فى  511110111مالها    التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى   -تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) البلند سكٌب (  

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة

اشرة نشاطها . ، بجهة : وحدة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 - 11حً  -المحور المركزي  -اداري  2( الدور  4,  3برج )  4ادارٌة رلم 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    Straight Lineستراٌت الٌن   -  681

، عن مع  4423برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -الشٌخ ذاٌد  -بٌفرلً هٌلز  - 13مول   6محل رلم 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها  شركة  ،  "   Straight Lineستراٌت الٌن   -  682

رٌه ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها او تؤجٌرها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجا

 و استغبللها لحسابها او لحساب الغٌرواالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها ا

 مماوالت انشاء المرى السٌاحٌة "

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة "

 21191313،لٌدت فى  1111110111بشان شركات االدارة   ،رأس مالها    2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزاري رلم  

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها او  ، عن " 4423برلم 

ا او تؤجٌرها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌره

 بللها لحسابها او لحساب الغٌراداراتها او استغ

 مماوالت انشاء المرى السٌاحٌة "

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة "

الشٌخ  -بٌفرلً هٌلز  - 13مول   6بشان شركات االدارة ، بجهة : محل رلم  2112لسنة  311مع مراعاه المرار الوزاري رلم  

 -ذاٌد 

            PROMEDIA      FOR          MARKETING           ANDبرومٌدٌا للتسوٌك والتوزٌع              -  683

DISTRIBUTION   شركة  ،  . االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

 اعداد البرامج التلٌفزٌونٌة واالعبلنٌة -

 الدعاٌة واالعبلن "

 والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالستٌراد  " 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 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  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه   121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

 جهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض من ال

، عن . االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات  4246برلم  21191314،لٌدت فى  511110111إلامة   ،رأس مالها    "

 المسموعة والمرئٌة

 اعداد البرامج التلٌفزٌونٌة واالعبلنٌة -

 الدعاٌة واالعبلن "

 دٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالستٌراد والتص " 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه   121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض من الجهات 

 -ش عبد المنعم رٌاض  92إلامة ، بجهة :  "

            PROMEDIA      FOR          MARKETING           ANDبرومٌدٌا للتسوٌك والتوزٌع              -  684

DISTRIBUTION   شرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.شركة  ،  وتنظٌم المعارض والمإتمرات ) ب 

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   - 

او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن وتنظٌم المعارض  4246برلم  21191314،لٌدت فى  511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 لمإتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.وا

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   - 

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -ش عبد المنعم رٌاض  92التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

تجارة الجملة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   بدران للتجارة والتوزٌع  -  685

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التصدٌر  -والتجزئة 

ها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرض

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  21191314،لٌدت فى  14111110111  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها 

ٌجوز  -التصدٌر  -تجارة الجملة والتجزئة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  4244

لها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -شارع المحور المركزي  - 65عمارة  -الدور االول  - 4البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    The Beehiveذا بً هاٌف  -  686

، عن  4276برلم  21191315،لٌدت فى  511110111س مالها   الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأ

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -حرائك االهرام  -البوابة االولً  -ب شارع جاردٌنٌا  195نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 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  -اب الببلي ستٌشن   شركة  ،  الامة وادارة محل اللعاب ببلي ستٌشن مكسٌم اللع -  687

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

ٌجوز للشركة ان  -، عن الامة وادارة محل اللعاب ببلي ستٌشن  4595برلم  21191324،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ت

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 -الهرم  -/أ ش العرٌش 3سنتر عمارة  -مجمع مٌران  1/ ع /  31المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : محل رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -شركة  ،     Targa Tradingتارجا ترٌدنج للتجارة  -  688

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

 1111110111ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،رأس مالها   لها ان تندمج فى اله

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن  4599برلم  21191324،لٌدت فى 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

 -شارع الشهٌد محمود طلعت  13فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : 

 -السلولً سابما 

كة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون شر   Targa Tradingتارجا ترٌدنج للتجارة  -  689

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم 

ولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزا

الامة وتشغٌل  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن االستٌراد  4599برلم  21191324،لٌدت فى  1111110111مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -لة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض البلزمة لمزاو

شارع الشهٌد  13الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

 -السلولً سابما  -محمود طلعت 

 72شركة  ،  انشطة لانون    YADZA FOR HERITAGE DESIGNS AND TRADEٌادزا للتصمٌمات التراثٌة والتجارة   -  691

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالثاث بكافة انواعه واالرابٌسن والمبلبس واالكسسوارات ومستلزمات الدٌكور 

: اعداد التصمٌمات الهندسٌة والدٌكور علً الشركة االلتزام  72انشطة خارج لانون  -التجزئه تجارة الجملة و -والمنتجات التراثٌة 

بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع 

،لٌدت فى  511110111علً ان التتمتع االنشطة   ،رأس مالها    2117سنة ل 72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالثاث بكافة انواعه  72، عن انشطة لانون  4615برلم  21191324

:  72انشطة خارج لانون  -التجزئه تجارة الجملة و -واالرابٌسن والمبلبس واالكسسوارات ومستلزمات الدٌكور والمنتجات التراثٌة 

اعداد التصمٌمات الهندسٌة والدٌكور علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة 

علً ان  2117سنة ل 72عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الشٌخ ذاٌد  -المجاورة الثالثة  -الحً الثامن  -الدور الثالث  - 45التتمتع االنشطة ، بجهة : فٌبل رلم 

شركة  ،  خارج لانون    YADZA FOR HERITAGE DESIGNS AND TRADEٌادزا للتصمٌمات التراثٌة والتجارة   -  691

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ات المانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذ

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحك

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  4615برلم  21191324،لٌدت فى  511110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -نون الما

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

 -الشٌخ ذاٌد  -المجاورة الثالثة  -الحً الثامن  -الدور الثالث  - 45على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل رلم 

االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة       ٌجوز للشركة ان  . "عماره لبلنتاج الفنى   شركة  ،   -  692

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

الفنى والتوزٌع للمصنفات  االنتاج ، عن . " 4613برلم  21191324،لٌدت فى  111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

المسموعة والمرئٌة       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -الحى السابع عمارات  - 413عماره  - 3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : : شمه 

شركة  ،   المٌام باعمال التصمٌم للمبلبس بكافة انواعها    The fashion Lab Dina Shakerشاكر دٌنا  -ذا فاشون الب  -  693

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -وكذا عمل عٌنات لكل تصمٌم علً حده 

حمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ت

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 21191319،لٌدت فى  511110111س مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأ

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن المٌام باعمال التصمٌم للمبلبس بكافة انواعها وكذا عمل عٌنات لكل تصمٌم علً حده  4535برلم 

ها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  31بالعمار الممام فً  -بالدور الثانً فوق االرضً  - 4طها ، بجهة : الوحدة لمباشرة نشا

ذا جروسر سوبر ماركت   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  694

، عن مع مراعاة  4516برلم  21191318،لٌدت فى  11111110111مالها   كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة 

 الشٌخ زاٌد -محور كرٌزي ووتر  16,  15(  المطعة رلم  R 7رلم ) 

 شركة  ،     High Life Solutionsسلٌوشن هاي الٌف  -  695

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا                

 التورٌدات العمومٌة                

 التوكٌبلت التجارٌة 

ٌس الشركة اى بشؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه وال ٌنشئ تؤس 1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم                

حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. 

 

 الدعاٌة واالعبلن. "

 21191318لٌدت فى ، 51110111الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب   ،رأس مالها    "

 ، عن التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  4518برلم 

 التورٌدات العمومٌة                

 التوكٌبلت التجارٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بشؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم                

ولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام حك فى مزا

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. 

 

 الدعاٌة واالعبلن. "

 مٌدان -شارع امتداد المناجم والمحاجر  4الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب ، بجهة :  "

 -المهندسٌن  -لبنان 

 شركة  ،  وشبكات توزٌعها وخطوط نملها   High Life Solutionsهاي الٌف سلٌوشن  -  696

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والطالة الجدٌدة والمتجددة والصٌانة المتنملة لها "

 المٌام بؤعمال مماوالت التبرٌد والتكٌٌف "

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ا

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

، عن وشبكات  4518برلم  21191318،لٌدت فى  51110111ٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذ

 توزٌعها وخطوط نملها

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والطالة الجدٌدة والمتجددة والصٌانة المتنملة لها "

 المٌام بؤعمال مماوالت التبرٌد والتكٌٌف "

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكو

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع امتداد المناجم والمحاجر  4مراعاة ، بجهة :  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع

الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات    X Placeاكس ببلس  -  697

دٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات تم -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -والممروءة والمرئٌة 

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

الامة وتنظٌم  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس  27العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  4546برلم  21191319،لٌدت فى  2111110111المعارض   ،رأس مالها   

االستشارات )  تمدٌم -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة 

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 

 -الهرم  -البوابة الثانٌة  -حدائك االهرام  -منطمة و  118الامة وتنظٌم المعارض ، بجهة :  -ال والئحتة التنفٌذٌة ( الم

شركة  ،  والمإتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً    X Placeاكس ببلس  -  698

 -ادارة وتشغٌل الموالت والمراكز التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -و مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما ه -حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له

، عن والمإتمرات والحفبلت  4546برلم  21191319،لٌدت فى  2111110111طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

 -هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ادارة وتشغٌل الموالت والمراكز التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

حدائك  -منطمة و  118ها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : ٌجوز ل

 -الهرم  -البوابة الثانٌة  -االهرام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة الحصول شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    X Placeاكس ببلس  -  699

، عن التنفٌذٌة  4546برلم  21191319،لٌدت فى  2111110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الهرم  -البوابة الثانٌة  -حدائك االهرام  -منطمة و  118: 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -شركة  ،  المماوالت العامة    ALWAADالوعد للمماوالت العامة  -  711

لوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -تورٌد وتركٌب المصاعد  -التورٌدات العمومٌة 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاو

  

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -، عن المماوالت العامة  4568برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تورٌد وتركٌب المصاعد  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاو

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

منطمة ل  12ول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ق الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -الهرم  -حدائك االهرام  -

شركة  ،  . ادارة وتشغٌل دور العرض السنمائً . تنظٌم المهرجنات الفنٌه والثمافٌه    MAGIC WAVEماجٌن وٌف  -  711

المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌم المإتمرات والحفبلت العامه و -والغنائٌه  .  

.  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئا

، عن . ادارة  4486برلم  21191317،لٌدت فى  111110111وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

امه الامة وتنظٌم المإتمرات والحفبلت الع -وتشغٌل دور العرض السنمائً . تنظٌم المهرجنات الفنٌه والثمافٌه والغنائٌه  .  

والمعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( .  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

 -الشٌخ زاٌد  -ب نموذج هـ   6الدور االول  -بمشروع اسبٌكو زاٌد  67عمارة رلم  14شمة رلم 

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   شركة  ،  . التصدٌر  التجارة   Africa Trading Companyافرٌمٌا تراٌدنج     -  712

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول    -التورٌدات العمومٌة    

الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 4516برلم  21191318،لٌدت فى  511110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة    -التصدٌر  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  التورٌدات العمومٌة    ، عن . 

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 ---فٌصل  -المطبعة   -ن العاص ش محمود الجمال متفرع من ش عمرو ب 18: 

مكة لتجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة واالٌس كرٌم واالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  713

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

  

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ، عن السارٌة وع 4562برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 -البدرشٌن  - -بجوار محطة المطار  -كفر زهران  -البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :  المرازٌك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مكة لتجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة واالٌس كرٌم واالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة واالٌس  -  714

 كرٌم

 ستٌراد والتصدٌراال-

فً شؤن سجل المستوردٌن      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  1982لسنة   121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج كما

، عن تجارة  4562برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 وتوزٌع المواد الغذائٌة واالٌس كرٌم

 ٌراد والتصدٌراالست-

فً شؤن سجل المستوردٌن      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  1982لسنة   121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

وز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌج

 -البدرشٌن  - -بجوار محطة المطار  -كفر زهران  -مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : :  المرازٌك 

فٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول مطبعة العصر الحدٌث   شركة  ،  التن -  715

، عن التنفٌذٌة مع  4555برلم  21191321،لٌدت فى  81110111على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -ارض اللواء  -ش خلف فرغلً متفرع من ٌمٌن المحور  47

المماوالت  شركة  ،  الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   "   Straight Lineستراٌت الٌن   -  716

 العامة و المتخصصة و المتكاملة

 اللتسوٌك العمارى . االستثمار و "

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات "

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء "

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال   ،رأس مالها   شان سجل المستوردٌ

، عن الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص بها   " 4423برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة 

 سوٌك العمارى .االستثمار و اللت "

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات "

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء "

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال ، بجهة : محل رلم شان سجل المستوردٌن وتن

 -الشٌخ ذاٌد  -بٌفرلً هٌلز  - 13مول   6

شركة  ،  بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة    Straight Lineستراٌت الٌن   -  717

 مماوالت تشطٌبات المبانى من الداخل و الخارج كام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   "وبما ال ٌخل باح

 تورٌد مواد البناء "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

، عن بعد الحصول  4423برلم  21191313،لٌدت فى  1111110111وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

كام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   "على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باح

 مماوالت تشطٌبات المبانى من الداخل و الخارج 

 تورٌد مواد البناء "

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

 -الشٌخ ذاٌد  -بٌفرلً هٌلز  - 13مول   6وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : محل رلم 

لمٌنً باص والمٌكروباص ( مع رزق هللا اسحك وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع هٌاكل السٌارات ) ا -  718

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع هٌاكل السٌارات ) المٌنً باص  4436برلم  21191313،لٌدت فى  3111110111مالها   

اص ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والمٌكروب

 -العمرانٌة  -عثمان محرم  -ش عبد العظٌم دمحم  9لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الزٌت  -السمنة  -ذائٌة من ) الصلصة فامٌلً لتصنٌع المواد الغذائٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغ -  719

ٌجوز للشركة  -وتعبئة وتغلٌف كل ماسبك  -بطاطس نصف مملٌة (  -الحبوب  -الخضروات المجمدة  -الدواجن  -اللحوم المجمدة 

تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن الامة وتشغٌل مصنع  4452برلم  21191314،لٌدت فى  151110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

بطاطس  -الحبوب  -الخضروات المجمدة  -الدواجن  -اللحوم المجمدة  -الزٌت  -السمنة  -ذائٌة من ) الصلصة لتصنٌع المواد الغ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتعبئة وتغلٌف كل ماسبك  -نصف مملٌة ( 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

 -ش أحمد نجٌب  5فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

 -فٌصل  -اللبٌنً 

الجاهزة واالجهزة الكهربائٌة واالدوات الكهربائٌة ومواد البناء   ابوضٌف للتجارة والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ، -  711

واالسمنت وحدٌد التسلٌح واالخشاب واالطارات والبطارٌات وزٌوت وشحوم السٌارات والجرارات واالالت الزراعٌة ولطع غٌارها 

التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت -التوزٌع بالعمولة  -وتصنٌع وتعبئة ماسبك لدي الغٌر 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121

،  4619برلم  21191324،لٌدت فى  21111110111الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

عن الجاهزة واالجهزة الكهربائٌة واالدوات الكهربائٌة ومواد البناء واالسمنت وحدٌد التسلٌح واالخشاب واالطارات والبطارٌات 

 -التوزٌع بالعمولة  -وزٌوت وشحوم السٌارات والجرارات واالالت الزراعٌة ولطع غٌارها وتصنٌع وتعبئة ماسبك لدي الغٌر 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121ت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبل

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على 

 -الواسطً  -ش سعد زغلول  159، بجهة : 

رة والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ابوضٌف للتجا -  711

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم  االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن

لسنة  351طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 21191324،لٌدت فى  2111111.111اعمال   ،رأس مالها    - 2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117

 -، عن التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  4619برلم 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن 

تٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الحال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الواسطً  -غلول ش سعد ز 159اعمال ، بجهة :  - 2118لسنة  356

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -ابوضٌف للتجارة والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  رش الحبوب  -  712

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى اله

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ش الحبوب ، عن ر 4619برلم  21191324،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الواسطً  -ش سعد زغلول  159: 

ا هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة عبد الرحمن ولٌد للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌم -  713

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد البلالت والمواد الكٌمٌائٌة الخاصة بالتنمٌب للمناجم 

تحمٌك غرضها فى  تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو 4647برلم  21191326،لٌدت فى  151110111مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 -مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد البلالت والمواد الكٌمٌائٌة الخاصة بالتنمٌب للمناجم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحم

 -الشٌخ زاٌد  - 1مج  - 11حً  - 126طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : شمة بالعمار رلم 

شركة  ،  اعداد التصمٌمات الهندسٌة  المماوالت العامة والمتكاملة و    DEM Consultingدى إى أم لبلستشارات  -  714

المتخصصة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  االشراف على تنفٌذ المشروعات واعاده 

داد دراسات الجدوى للمشروعات  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا الهٌلكة االدارٌة للشركات  ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة  اع

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن 

، عن اعداد  4671برلم  21191328،لٌدت فى  511110111األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة   ،رأس مالها   

التصمٌمات الهندسٌة  المماوالت العامة والمتكاملة و المتخصصة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات 

اعداد دراسات العمومٌة  االشراف على تنفٌذ المشروعات واعاده الهٌلكة االدارٌة للشركات  ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة  

الجدوى للمشروعات  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

 -شارع توفٌك شمس   16رأس المال  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة ، بجهة : 

 - الهرم

من  27شركة  ،  فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها  فً ال مادة    DEM Consultingدى إى أم لبلستشارات  -  715

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  ادارة وتؤجٌر جمٌع انواع 

تجارى ( لحساب الشركة او لحساب الغٌر  الوساطة التجارٌة  التصنٌع لدى الغٌر للمواد الخشبٌة  - ادارى -العمارات ) سكنى 

والمعدنٌة والببلستٌكٌة و الورلٌة و الكارتونٌة والزجاجٌة لحساب الشركة او لحساب الغٌر  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

، عن فً  4671برلم  21191328،لٌدت فى  511110111أس مالها   تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها   ،ر

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  التجارة االلكترونٌة  27مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها  فً ال مادة 

تجارى ( لحساب الشركة او لحساب  -ادارى  -والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  ادارة وتؤجٌر جمٌع انواع العمارات ) سكنى 

الغٌر  الوساطة التجارٌة  التصنٌع لدى الغٌر للمواد الخشبٌة والمعدنٌة والببلستٌكٌة و الورلٌة و الكارتونٌة والزجاجٌة لحساب 

 16:  الشركة او لحساب الغٌر  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها ، بجهة

 -الهرم  -شارع توفٌك شمس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً  لد تعاونها على تحمٌك    DEM Consultingدى إى أم لبلستشارات  -  716

حكام المانون و غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبماً أل

الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً   4671برلم  21191328،لٌدت فى  511110111لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  لد تعاونها 

طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الهرم  -شارع توفٌك شمس   16نشاطها. ، بجهة : التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 المماوالت العامة شركة  ،   . "   AYAJأٌاج للتجارة العامة والمماوالت  -  717

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

ركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

، عن . " 4683برلم  21191328،لٌدت فى  51111110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

ن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموا

 - -الهرم  -الدور الثالث  -حدائك االهرام  -البوابة الرابعة  -ل  287التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

  :72المتحدون لتجارة الجملة والتجزئة وتصنٌع المبلبس   شركة  ،  . انشطة داخل لانون  -  718

 تجاره الجمله والتجزئه -               

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة - "

لسنة  356رلم  وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة 2117لسنة  351شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2118   . 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس "

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة                

 : 72، عن . انشطة داخل لانون  4714برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111مع   ،رأس مالها                  

 تجاره الجمله والتجزئه -               

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة - "

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2118   . 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس "

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة                

 - - - -وراق العرب  -مع ، بجهة : شارع داٌر الناحٌة                



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بشان  2112لسنة  311لمبلبس   شركة  ،  مراعاه المرار الوزارى رلم المتحدون لتجارة الجملة والتجزئة وتصنٌع ا -  719

 شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 :  72انشطة خارج                

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة                

مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2117لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لسنة  311، عن مراعاه المرار الوزارى رلم  4714برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111بالضمانات   ،رأس مالها   

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2112

 :  72انشطة خارج                

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة                

مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2117لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 - - - -وراق العرب  -بالضمانات ، بجهة : شارع داٌر الناحٌة 

المتحدون لتجارة الجملة والتجزئة وتصنٌع المبلبس   شركة  ،  والحوافز الواردة بذات المانون           ٌجوز للشركة ان  -  721

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

و فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر ا

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 لمباشرة نشاطها . 

، عن والحوافز الواردة بذات المانون           ٌجوز للشركة  4714برلم  21191331،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 - - - -وراق العرب  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع داٌر الناحٌة 

فامٌلً لتصنٌع المواد الغذائٌة   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  721

، عن احكام الموانٌن واللوائح  4452برلم  21191314،لٌدت فى  151110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -اللبٌنً  -ش أحمد نجٌب  5لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى ا

 -فٌصل 

شركة  ،   .    Art Factory For Entertainment and Media Productionمصنع الفن للحفبلت واالنتاج الفنى  -  722

ت الغنائٌة والفنٌة العامة . الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات الامة وتنظٌم الحفبلت الغنائٌة العامة والفنٌة والمهرجانا

العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . انتاج منسخ وتنفٌذ وبٌع وتوزٌع كافة اشكال المحتوي الفنً 

واالعبلنات والبرامج . تمدٌم خدمات الدوببلج وتدرٌب  من برامج ومسلسبلت واعبلنات وافبلم سٌنمائٌة . الكتابة الدعائٌة واالبداعٌة

،لٌدت  611110111المإدٌٌن والخدمات المتعلمة بها . ادارة الموالع االلكترونٌة بعد استخراج التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   

الغنائٌة والفنٌة العامة . الامة ، عن . الامة وتنظٌم الحفبلت الغنائٌة العامة والفنٌة والمهرجانات  4497برلم  21191317فى 

وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( . انتاج منسخ وتنفٌذ 

االعبلنات وبٌع وتوزٌع كافة اشكال المحتوي الفنً من برامج ومسلسبلت واعبلنات وافبلم سٌنمائٌة . الكتابة الدعائٌة واالبداعٌة و

والبرامج . تمدٌم خدمات الدوببلج وتدرٌب المإدٌٌن والخدمات المتعلمة بها . ادارة الموالع االلكترونٌة بعد استخراج التراخٌص 

 محور خدمات الحً الخامس والسادس - 16عمار بالمطعة رلم  - C 13البلزمة ، بجهة : مكتب ادارى رلم 

شركة  ،     Art Factory For Entertainment and Media Productionلفنى مصنع الفن للحفبلت واالنتاج ا -  723

لمباشرة النشاط    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 

 4497برلم  21191317،لٌدت فى  611110111الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن لمباشرة النشاط    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحم

 - 16عمار بالمطعة رلم  - C 13الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مكتب ادارى رلم 

 محور خدمات الحً الخامس والسادس

تجارة مستلزمات صناعة  -اصر عباس للمماوالت والتجاره ومستلزمات صناعة المبلبس   شركة  ،  المماوالت العامة ن -  724

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -المبلبس 

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 -تجارة مستلزمات صناعة المبلبس  -، عن المماوالت العامة  4515برلم  21191318،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الهرم  -فٌصل  -الطوابك  - كعابٌش -شارع احمد سعٌد  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم    SMARTIESسمارتٌز  -  725

 121ن رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانو -الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانة  -الثانوي ( 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

، عن الامة وتشغٌل وادارة  4531برلم  21191319،لٌدت فى  2511110111رض   ،رأس مالها   الموانٌن المنظمة لهذا الغ

االستٌراد  -الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانة  -المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي ( 

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121رلم  والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

الدور  - 28ض ، بجهة : شمة رلم البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغر

 -ش الحسن  - 25عمار لم  -السادس 

الامة وتنظٌم المعارض  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -شركة  ،     SMARTIESسمارتٌز  -  726

وتشغٌل وادارة المعامل العلمٌة الامة  -والمإتمرات والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تجارة وتوزٌع وتورٌد الكتب  -الامة وتشغٌل وادارة وانشاء وتاثٌت المكتبات  -والمعامل اللغوٌة 

ٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم

الامة  -، عن  4531برلم  21191319،لٌدت فى  2511110111غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات ) بشرط استصدار  -وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

الامة وتشغٌل وادارة وانشاء  -وتشغٌل وادارة المعامل العلمٌة والمعامل اللغوٌة الامة  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -تجارة وتوزٌع وتورٌد الكتب  -وتاثٌت المكتبات 

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ، بجهة : شمة وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم

 -ش الحسن  - 25عمار لم  -الدور السادس  - 28رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تاج بسام الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  ادارة الصٌدلٌات  -  727

هة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -، عن ادارة الصٌدلٌات  4544برلم  21191319،لٌدت فى  15110111
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او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

ش الثوره  21الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

الامة  -حك استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرانشاٌز (  -شركة  ،  / التورٌدات العمومٌة    Dream Createدرٌم كرٌٌت  -  728

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا  -اعداد دراسات الجدوي للشركات  -وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االستشارات المانونٌة واالستش

من لانون سوق راس المال  27االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن / التورٌدات العمومٌة  4269برلم  21191315،لٌدت فى  511110111 ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   -والئحتة التنفٌذٌة ( 

اعداد دراسات  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -حك استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرانشاٌز (  -

شارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالست -الجدوي للشركات 

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص 

 -البطل احمد عبد العزٌز  ش 33ٌجوز للشركة ، بجهة :  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27علٌها فى المادة 

 -المهندسٌن 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى    Dream Createدرٌم كرٌٌت  -  729

لهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

برلم  21191315،لٌدت فى  511110111وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، عن ان ت 4269

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 -المهندسٌن  -ش البطل احمد عبد العزٌز  33التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

لها ان تندمج فى  مٌجا كابٌتال   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز -  731

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  21111110111السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  4294برلم  21191316

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

ش عدن  26الدور السابع بالعمار رلم  13افة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشمة رلم وعلى الشركة الحصول على ك

 -المهندسٌن 

مٌجا كابٌتال   شركة  ،  تورٌد وتركٌب واداره وتصمٌم وتسوٌك كافه االنظمه واالجهزه الخاصه بمحطات الطاله الشمسٌه  -  731

 -التورٌدات العامه والمتخصصه فً مجال الطاله الجدٌده والمتجدده  -صه بمجاالت الطاله المماوالت العامة والمماوالت المتخص -

الخدمات اللوجٌستٌه والشحن  -االستشارات فً مجاالت الطاله الجدٌده والمتجدده وكذلن دراسات الجدوي االلتصادٌه للمشروعات 

االستٌراد والتصدٌر  -الحفر واالستكشاف واعمال الكاترٌنج  تمدٌم الخدمات البترولٌه للموالع -والتفرٌغ والتخلٌص الجمركً 

، عن تورٌد وتركٌب واداره وتصمٌم  4294برلم  21191316،لٌدت فى  21111110111والتوكٌبلت التجارٌة   ،رأس مالها   

 -صصه بمجاالت الطاله المماوالت العامة والمماوالت المتخ -وتسوٌك كافه االنظمه واالجهزه الخاصه بمحطات الطاله الشمسٌه 

االستشارات فً مجاالت الطاله الجدٌده والمتجدده وكذلن  -التورٌدات العامه والمتخصصه فً مجال الطاله الجدٌده والمتجدده 

تمدٌم الخدمات البترولٌه  -الخدمات اللوجٌستٌه والشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركً  -دراسات الجدوي االلتصادٌه للمشروعات 

الدور السابع  13االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة ، بجهة : الشمة رلم  -ع الحفر واالستكشاف واعمال الكاترٌنج للموال

 -ش عدن المهندسٌن  26بالعمار رلم 

سجل فى شان  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121مٌجا كابٌتال   شركة  ،  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -  732

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

المماوالت المتخصصة فً  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -مل النهري الصٌانه المتنملة الرصفة الن
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، عن تلتزم الشركة باحكام  4294برلم  21191316،لٌدت فى  21111110111التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ٌجوز للشركة ان  -النمل النهري  المماوالت المتخصصة فً الصٌانه المتنملة الرصفة -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 13تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة : الشمة رلم 

 -ش عدن المهندسٌن  26الدور السابع بالعمار رلم 

تجارة المبلبس -امة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا بلٌس لبلستٌراد والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة الع -  733

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -الجاهزة 

غرضها اال بعد الحصول على  شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن  4297برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   

االستٌراد تلتزم الشركة باحكام  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة المبلبس الجاهزة -ة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التجارة العام

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121المانون رلم 

رضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ، بجهة : شمة  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -فٌصل  -برج الرٌاض  -ش العشرٌن  - 52عمار  -بالمٌزان االول 

بلٌس لبلستٌراد والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  -  734

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

نفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة الت

، عن الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  4297برلم  21191316،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غر

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برج  -ش العشرٌن  - 52عمار  -ة بالمٌزان االول الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شم

 -فٌصل  -الرٌاض 

الامه وانشاء المبانً والواحدات السكنٌه  -ابناء شٌبة للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،   المماوالت المتكاملة  -  735

واالدوات والمهمات والخامات البلزمة لمزاولة  استٌراد جمٌع االالت -واالدارٌة والتجارٌه والسٌاحٌه وبٌعها لبلفراد والشركات 

فى شان سجل المستوردٌن و        ال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى   1982لسنة  121نشاط الشركة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ل باحكام حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

، عن  4322برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111االستثمار العماري   ،رأس مالها    -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

استٌراد  -الامه وانشاء المبانً والواحدات السكنٌه واالدارٌة والتجارٌه والسٌاحٌه وبٌعها لبلفراد والشركات  -المماوالت المتكاملة 

فى   1982لسنة  121االدوات والمهمات والخامات البلزمة لمزاولة نشاط الشركة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم جمٌع االالت و

شان سجل المستوردٌن و        ال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 

 - 2االستثمار العماري ، بجهة : شمة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 -بندر الفٌوم  -برج الحسن  -علوي  4الدور 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -ابناء شٌبة للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،   -  736

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزا

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -، عن  4322برلم  21191317،لٌدت فى  211111110111

او فى الخارج كما ٌجوز  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

علوي  4ر الدو - 2واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -بندر الفٌوم  -برج الحسن  -
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 مراده لبلستثمار العماري   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  -  737

  

، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  4345برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     

 -صدق ش م 93. ، بجهة : 

   THE      GLOBAL       FOR         ALL        INTERNATIONALذا جلوبال فور اول انترناشٌونال                       -  738

شركة  ،  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  التنفٌذٌة مع

، عن فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  4368برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111نشاطها  ،رأس مالها   

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26امتداد شارع  27وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اضً بغرض إلامة المبانً السكنٌة واإلدارٌة والسٌاحٌة مراده لبلستثمار العماري   شركة  ،   .شراء جمٌع أنواع األر -  739

 والفندلٌة والتجارٌة وبٌعها لؤلفراد والشركات.

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة  (  . "

ستزراعها او إعادة بٌعها شراء جمٌع انواع األراضً الصحراوٌة و الزراعٌة بغرض استصبلحها وتهٌئتها للزراعة وا- "

علً حالتها أو تمسٌمها وإعادة بٌعها ) الل من ألف فدان (  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة 

، عن .شراء  4345برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   ،رأس مالها   

 ألراضً بغرض إلامة المبانً السكنٌة واإلدارٌة والسٌاحٌة والفندلٌة والتجارٌة وبٌعها لؤلفراد والشركات.جمٌع أنواع ا

 إلامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة  (  . "

واستزراعها او إعادة بٌعها  شراء جمٌع انواع األراضً الصحراوٌة و الزراعٌة بغرض استصبلحها وتهٌئتها للزراعة- "

علً حالتها أو تمسٌمها وإعادة بٌعها ) الل من ألف فدان (  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة 

 -ش مصدق  93لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة ، بجهة : 

اتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح مراده لبلستثمار العماري   شركة  ،  وٌشترط فى ه -  741

واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

        2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الوزراء رلم 

 التصدٌر

 استٌراد اآلالت والمعدات والخامات البلزمة لمزاولة نشاط الشركة -

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ن الحالتٌن أن تكون االراضى ، عن وٌشترط فى هاتٌ 4345برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111إال بعد   ،رأس مالها   

مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا 

        2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 التصدٌر

 اد اآلالت والمعدات والخامات البلزمة لمزاولة نشاط الشركة استٌر-

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1982لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -ش مصدق  93إال بعد ، بجهة : 

خٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل مراده لبلستثمار العماري   شركة  ،  الحصول على الترا -  741

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات   -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .    
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لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ا

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

، عن الحصول على  4345برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة   -ص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .    التراخٌ

أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخ

 -ش مصدق  93المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 

 -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  السبع للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة العامة -  742

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

جارة العامة ، عن الت 4413برلم  21191313،لٌدت فى  2511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  ٌجوز لها ان

ش عبد  1الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اللبٌنً  -العزٌز الشافعً 
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تجارة وتوزٌع  وتورٌد وتؤجٌر المعدات  -التورٌدات العمومٌة   -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  

ادارة المخازن  تمدٌم  -ولطع غٌارها والكمبٌوتر ومستلزماته والصٌانه المتنملة لكل ما سبك  واالالت والسٌارات والمهمات 

االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى   ،رأس مالها   االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة 

التورٌدات العمومٌة   -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   4419برلم  21191313،لٌدت فى  111110111

طع غٌارها والكمبٌوتر ومستلزماته والصٌانه المتنملة تجارة وتوزٌع  وتورٌد وتؤجٌر المعدات واالالت والسٌارات والمهمات ول -

ادارة المخازن  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -لكل ما سبك  

شركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ال

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس   18المنصوص علٌها    فى ، بجهة : فٌبل 

   RAM OPERATION AND MAINTENANCEار اٌه إم للتشغٌل والصٌانة المتنملة                                            -  744

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   -راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .   من لانون سوق 27شركة  ،  المادة 

الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ت

   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .                   

لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( .   من 27، عن المادة  4419برلم  21191313،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   -

ترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تش

وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -مركز الشرطة  -ب مدٌنة الفردوس   18التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌبل 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ) وعلً االخص    مٌادٌن الدولٌة للتجارة -  745

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التصدٌر  -تجارة وتوزٌع وتورٌد المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والعناٌة الشخصٌة ( 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  4443برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ) وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل 
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تى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ال -التصدٌر  -والعناٌة الشخصٌة ( 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 -السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : طرٌك مصر اسٌوط السرٌع 

 -البدرشٌن 

انتاج المحتوي االلكترونً  -التورٌدات العمومٌة  -كامٌو برودكشنز   شركة  ،  فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (  -  746

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

ها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمال

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

، عن فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  4626برلم  21191325ى ،لٌدت ف 111110111والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون  -انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -التورٌدات العمومٌة  -االذاعً ( 

ها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمال

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  52 - 816والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : مكتب 

تورٌد وتركٌب شبكات الكمبٌوتر وكامٌرات المرالبة ونظم الصوتٌات  رإٌة الشبكات لتكنولوجٌا االتصاالت   شركة  ،  . " -  747

وأنظمة التحكم.    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  21191327،لٌدت فى  3111110111زمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

تورٌد وتركٌب شبكات الكمبٌوتر وكامٌرات المرالبة ونظم الصوتٌات وأنظمة التحكم.    ٌجوز للشركة ان  ، عن . " 4654

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

افة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الخامسة  -الحً األول  -أ  3عمارة  -الدور األرضً  - 1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة رلم 

الامة  شركة  ،   . "   PREMIUM MEDICAL HEALTH CLUBمركز برٌمٌم للعبلج الطبٌعى والتؤهٌل والروماتٌزم  -  748

ص فى العبلج الطبٌعى والتؤهٌل والروماتٌزم       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وتشغٌل مركز طبى متخص

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تش

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

طبى متخصص فى العبلج الطبٌعى والتؤهٌل  الامة وتشغٌل مركز ، عن . " 4656برلم  21191327،لٌدت فى  111110111

والروماتٌزم       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

لفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

الهرم  -حدائك االهرام  -منطمة أ  - 16ش  - 422الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : فٌبل 

- - - 

 -أروع لتصنٌع العطور والمنظفات ومستلزماتها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع العطور والمنظفات ومستلزماتها  -  749

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها ف

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن الامة وتشغٌل مصنع  4699برلم  21191331،لٌدت فى  511110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -لتصنٌع العطور والمنظفات ومستلزماتها 

ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخ

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الصناعٌه بالمنطمة  665السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -متر  311مخازن الشباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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مٌادٌن الدولٌة للتجارة   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  751

ئح ، عن احكام الموانٌن واللوا 4443برلم  21191314،لٌدت فى  5111110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك مصر اسٌوط السرٌع 

 -البدرشٌن 

 -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري    BuILDEXبٌلداكس للمماوالت  -  751

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التورٌدات العمومٌة  -انً ومدها بالمرافك مماوالت الامة المب

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

، عن االستثمار والتسوٌك  4449برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -انً ومدها بالمرافك مماوالت الامة المب -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -العماري 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

حدائك  -البوابة االولً  -ج ش جاردٌنٌا  2المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 -الهرم  -االهرام 

ص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ   BuILDEXبٌلداكس للمماوالت  -  752

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  4449برلم  21191314،لٌدت فى  1111110111مالها   

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابة االولً  -ج ش جاردٌنٌا  2نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  .  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى    ALSARHEED TRADE "STالسرهٌد ترٌد للزراعه " -  753

تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض 

فٌما عدا المناطك الصادر بها االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  

تربٌة جمٌع  "        2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351لرار رئٌس الوزراء رلم 

 أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

، عن .  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  4482برلم  21191317،لٌدت فى  511110111تربٌة   ،رأس مالها    "

االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

مر  فٌما عدا مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغ

"        2118لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

 - - - -ناصٌه المرٌوطٌه  -ٌصل شارع الملن ف -تربٌة ، بجهة : :  برج الصفا  "

شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج    ALSARHEED TRADE "STالسرهٌد ترٌد للزراعه " -  754

 السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌه الخٌول -? "

 حٌوانٌهالهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه وال -?

 إلامة المزارع السمكٌة . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  4482برلم  21191317،لٌدت فى  511110111طبما الحكام   ،رأس مالها   

 إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌه الخٌول -? "

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -?
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 إلامة المزارع السمكٌة . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

 - - - -ناصٌه المرٌوطٌه  -شارع الملن فٌصل  -طبما الحكام ، بجهة : :  برج الصفا 

شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    ALSARHEED TRADE "STالسرهٌد ترٌد للزراعه " -  755

 511110111واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ، عن 4482برلم  21191317،لٌدت فى 

ناصٌه المرٌوطٌه  -شارع الملن فٌصل  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :  برج الصفا 

- - - - 

 كاب فٌنشرز -  756

 KAB Ventures   ال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ شركة  ،   . اعم

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج 

_ ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال  المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات

اعمال التوصٌف  -التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب  

ل التوصٌف والتحلٌل ، عن . اعما 4514برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111والتصمٌم لشبكات نمل   ،رأس مالها   

والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات 

_ ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر 

ش وٌصا  4 -الدور الخامس  - 21اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل ، بجهة : شمه رلم  -النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب  

 ---نٌل متفرع من ش ال -واصف 

 كاب فٌنشرز -  757

 KAB Ventures     علٌها _ انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا   -شركة  ،  وتداول البٌانات

انشاء  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها   -المعلومات 

ارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  . التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى واد

االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد اجهزة الحاسب واالجهزة الكهربائٌة واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتهم واكسسوراتهم وكافة 

علٌها _ انشاء   -، عن وتداول البٌانات   4514برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111لها   المنتجات الجلدٌة   ،رأس ما

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

رة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  . التجارة انشاء وادا -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد اجهزة الحاسب واالجهزة 

 4 -الدور الخامس  - 21مه رلم الكهربائٌة واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتهم واكسسوراتهم وكافة المنتجات الجلدٌة ، بجهة : ش

 ---متفرع من ش النٌل  -ش وٌصا واصف 

 كاب فٌنشرز -  758

 KAB Ventures    شركة  ،  وااللمشة  .   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة

شارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االست

من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة ( . الامة وتشغٌل مركز العداد  27االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

الشركات من الناحٌة االدارٌة  ٌجوز للشركة  اعادة هٌكلة -اعداد دراسة الجدوى للمشروعات   -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  

، عن وااللمشة  .   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  4514برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111ان   ،رأس مالها   

ات المالٌة عن االستشارات المانونٌة واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشار

من لانون سوق راس المال  27االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

اعادة  -اعداد دراسة الجدوى للمشروعات   -والئحته التنفٌذٌة ( . الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  
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متفرع من  -ش وٌصا واصف  4 -الدور الخامس  - 21شركات من الناحٌة االدارٌة  ٌجوز للشركة ان ، بجهة : شمه رلم هٌكلة ال

 ---ش النٌل 

 كاب فٌنشرز -  759

 KAB Ventures    شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او ا

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن تكون لها  4514برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها    على كافة التراخٌص البلزمة

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 ---لنٌل متفرع من ش ا -ش وٌصا واصف  4 -الدور الخامس  - 21لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمه رلم 

شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمبٌدات    Eminece Pharmaامٌننس فارما  -  761

الحشرٌه ومبٌدات الصحة العامة واعبلف ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌه واغذٌه الخاصه والمستلزمات الطبٌه 

االجهزة التعوٌضٌة والنباتات العطرٌة واالعشاب الطبٌه ومنتجات االلبان والزٌوت الطبٌه ومستلزمات التجمٌل واالسنان و 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -والعطرٌه وبستلٌا الفم و تصنٌع كل ماسبك لدي الغٌر 

، عن تجارة  4517برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111مالها    االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم   ،رأس

وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌه والبٌطرٌه والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه ومبٌدات الصحة العامة واعبلف ومستحضرات التجمٌل 

جهزة التعوٌضٌة والنباتات العطرٌة والمكمبلت الغذائٌه واغذٌه الخاصه والمستلزمات الطبٌه ومستلزمات التجمٌل واالسنان و اال

التجارة العامة والتوزٌع  -واالعشاب الطبٌه ومنتجات االلبان والزٌوت الطبٌه والعطرٌه وبستلٌا الفم و تصنٌع كل ماسبك لدي الغٌر 

شارع المرٌوطٌة  4 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم ، بجهة : -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -كمبوند المرٌوطٌه اجاردنز  -الغربً 

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121شركة  ،  الشركة باحكام المانون رلم    Eminece Pharmaامٌننس فارما  -  761

شركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس ال 1982

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

لتى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121، عن الشركة باحكام المانون رلم  4517

شركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس ال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -كمبوند المرٌوطٌه اجاردنز  -شارع المرٌوطٌة الغربً  4فى الخارج كما ٌجوز ، بجهة : 

شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما    Eminece Pharmaامٌننس فارما  -  762

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  4517برلم  21191318،لٌدت فى  1111110111البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ا وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى او تشترٌها او تلحمها به

كمبوند المرٌوطٌه اجاردنز  -شارع المرٌوطٌة الغربً  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -

تجارة وتورٌد األجهزة التعوٌضٌة واألطراف الصناعٌة والمستلزمات الطبٌة     شركة  ،  "   Magic Wandماجٌن واند  -  763

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها       -

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

تجارة وتورٌد  ، عن " 4558برلم  21191321ٌدت فى ،ل 51110111التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 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       -األجهزة التعوٌضٌة واألطراف الصناعٌة والمستلزمات الطبٌة    

مصر او فى الخارج كما  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

بدر شارع  94الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد  -الدٌن 

 تجارة وتوزٌع وتورٌد جمٌع انواع االعبلف والحبوب  - فضة لبلعبلف   شركة  ،  " -  764

 التصنٌع والتعبئة والتغلٌف لدى الغٌر لبلعبلف والحبوب بكافة انواعهم -

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ت

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 5111110111الها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس م

 تجارة وتوزٌع وتورٌد جمٌع انواع االعبلف والحبوب  - ، عن " 4672برلم  21191328،لٌدت فى 

 التصنٌع والتعبئة والتغلٌف لدى الغٌر لبلعبلف والحبوب بكافة انواعهم -

اعماال شبٌهة باعمالها او التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -مة بالدور االرضى طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : : ش

 -طرٌك مصر اسٌوط الزراعى 

فضة لبلعبلف   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها    -  765

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ،  4672برلم  21191328،لٌدت فى  5111110111

 -طرٌك مصر اسٌوط الزراعى  -شمة بالدور االرضى  بجهة : :

                   Metropolis for contractingمتروبولٌس للمماوالت والتطوٌر                                                 -  766

    &development   لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4677برلم  21191328،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها     

شارع كامل مرسً  1اشرة نشاطها . ، بجهة : شمة والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 - 8مج  2الحً 

                   Metropolis for contractingمتروبولٌس للمماوالت والتطوٌر                                                 -  767

    &development   "  ،  المماوالت المتخصصة شركة 

 االستثمار العمارى . "

مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر االدارى ، بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات  - "

 عن خمسٌن وحده سكنٌه ، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه

 مشروعات اإلسكان االجتماعى ومشروعات اإلسكان الموجهه لمحدودى الدخل -

 ر وحداته بالكامل خالٌة ألغراض السكن غٌر اإلدارىاإلسكان الذى تإج "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 إلامة وتشغٌل المحبلت التجارٌة "

 التصدٌر "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت المتخصصة ، عن " 4677برلم  21191328،لٌدت فى  2511110111الامة   ،رأس مالها    "

 االستثمار العمارى . "

مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر االدارى ، بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات  - "

 عن خمسٌن وحده سكنٌه ، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد او عده ابنٌه

 خلمشروعات اإلسكان االجتماعى ومشروعات اإلسكان الموجهه لمحدودى الد -

 اإلسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌة ألغراض السكن غٌر اإلدارى "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 إلامة وتشغٌل المحبلت التجارٌة "

 التصدٌر "

 - 8مج  2شارع كامل مرسً الحً  1الامة ، بجهة : شمة  "

                   Metropolis for contractingوالت والتطوٌر                                                متروبولٌس للمما -  768

    &development   شركة  ،  وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . "

 وادارتها واستغبللها وصٌانتها .انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة  "

 المماوالت العامة "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة وتجهٌز المصاعد والتكٌٌفات بجمٌع أنواعها "

والدٌكورات الخشبٌة  أعمال المماوالت التكمٌلٌة والبلندسكٌب والزخرفة والدٌكور الداخلً والخارجً ودٌكورات اإلضاءة  "

المزخرف والمعشك وأعمال الفسٌفساء   ،رأس مالها    س والجبسمبورد واأللومٌتال والزجاج والواجهات والتشطٌبات وأعمال الجب

 ، عن وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 4677برلم  21191328،لٌدت فى  2511110111

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . "

 ا واستغبللها وصٌانتها .انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارته "

 المماوالت العامة "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة وتجهٌز المصاعد والتكٌٌفات بجمٌع أنواعها "

والدٌكورات الخشبٌة  أعمال المماوالت التكمٌلٌة والبلندسكٌب والزخرفة والدٌكور الداخلً والخارجً ودٌكورات اإلضاءة  "

 1المزخرف والمعشك وأعمال الفسٌفساء ، بجهة : شمة  سمبورد واأللومٌتال والزجاج والواجهات والتشطٌبات وأعمال الجبس والجب

 - 8مج  2شارع كامل مرسً الحً 

 

                   Metropolis for contractingمتروبولٌس للمماوالت والتطوٌر                                                 -  769

    &development   السباكة والصرف الصحً وأعمال  ة  ،  واألرضٌات وجمٌع األعمال المتعلمة بالمصاعد وأعمال شرك

والملون والهاشمً وأعمال الرخام والدٌكورات بجمٌع أنواعها      الكهرباء والمحارة والدهانات وأعمال الطوب الفرعونً والحراري 

وجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ال

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

، عن واألرضٌات وجمٌع األعمال  4677برلم  21191328،لٌدت فى  2511110111طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السباكة والصرف الصحً وأعمال الكهرباء والمحارة والدهانات وأعمال الطوب الفرعونً  المتعلمة بالمصاعد وأعمال 

والملون والهاشمً وأعمال الرخام والدٌكورات بجمٌع أنواعها     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  والحراري 

جوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الو

شارع كامل  1الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : شمة 

 - 8مج  2مرسً الحً 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و  - شركة  ،  "   FitBuzzبظ فٌت  -  771

 تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 - ، عن " 4697برلم  21191331،لٌدت فى  11110111أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات   ،رأس مالها    -

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و 

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 معلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم ال -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 -عماره رلم ? شارع التحرٌر  1714/  1614أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات ، بجهة : : الشمة رلم  -

 شركة  ،  بمختلف أنواعها .    FitBuzzفٌت بظ  -  771

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 ت أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانا -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

   

 لمعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ا -

،  4697برلم  21191331،لٌدت فى  11110111إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى   ،رأس مالها    -

 عن بمختلف أنواعها . 

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات تنفٌذ  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -
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 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

   

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

عماره رلم ? شارع التحرٌر  1714/  1614إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى ، بجهة : : الشمة رلم  -

- 

 شركة  ،  مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.   FitBuzzفٌت بظ  -  772

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

ٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحو -

 والثمافً والفنً.

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

ن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً   واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ع

 ، عن مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. 4697برلم  21191331،لٌدت فى  11110111،رأس مالها   

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

توى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المح -

 والثمافً والفنً.

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

اق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً ، واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األور

 -عماره رلم ? شارع التحرٌر  1714/  1614بجهة : : الشمة رلم 

شركة  ،  المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  .   ٌجوز للشركة ان تكون لها    FitBuzzفٌت بظ  -  773

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة 

غرضها 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 البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

، عن المادة ?? من لانون سوق رأس المال  4697برلم  21191331،لٌدت فى  11110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  والئحته التنفٌذٌة (  .   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

عماره رلم ? شارع  1714/  1614الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : الشمة رلم 

 -التحرٌر 

الحصول على الفردوس للصناعة   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  774

، عن التنفٌذٌة مع  4441برلم  21191313،لٌدت فى  111110111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -مرٌوطٌه ال -ش عباد الرحمن  1

 تاج بسام لتجارة الحلوٌات   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  775

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4447برلم  21191314،لٌدت فى  11110111،رأس مالها     

 -ثورة شارع ال 21لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تاج بسام لتجارة الحلوٌات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة وبٌع  -  776

  -التورٌدات العمومٌة  -الحلوٌات والمشروبات جملة ولطاعً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

،لٌدت فى  11110111   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة وبٌع الحلوٌات والمشروبات  4447برلم  21191314

  -التورٌدات العمومٌة  -جملة ولطاعً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -شارع الثورة  21ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : طبما الحكام المانون وال

ٌجوز للشركة  -التصدٌر  -تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة  -شركة  ،  ادارة المراكز الطبٌة    Dimo dentدٌامو دنت  -  777

ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م

على تحمٌك غرضها 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 البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

تجارة وتوزٌع  -، عن ادارة المراكز الطبٌة  4493برلم  21191317،لٌدت فى  12411110111لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ا -التصدٌر  -المستلزمات الطبٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

لسارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

الدور  - 112شمة رلم  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : داٌموند مول برج ب 

 -الثالث 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    HAUS MARTهاوس مارت  -  778

، عن احكام الموانٌن  4541برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111ة نشاطها  ،رأس مالها   التراخٌص البلزمة لمباشر

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانً من فٌبل 

 -الشٌخ زاٌد  -بع الحً السا -المجاورة االولً  -ع  3مبنً ب الجمان  D1دوبلكس 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  .     learn and Earnلٌرن آند إٌرن   -  779

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4542برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 -- -المساحة  -فٌصل  -ش الجمهورٌة  27:  لمباشرة نشاطها  . ، بجهة

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري    HAUS MARTهاوس مارت  -  781

بموافمة  بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد 2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  -واجراءات الترخٌص بها 

الامة وتشغٌل وادارة  -الدعاٌة واالعبلن  -المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

، عن االستثمار والتسوٌك العماري  4541برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111والكافترٌات الثابتة   ،رأس مالها    المطاعم

بشان  2112لسنة  311ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك  -رد بموافمة واجراءات الترخٌص بها شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماو

واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة 

مبنً ب الجمان  D1عم والكافترٌات الثابتة ، بجهة : الدور الثانً من فٌبل دوبلكس الامة وتشغٌل وادارة المطا -الدعاٌة واالعبلن  -

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -المجاورة االولً  -ع  3

استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (  -شركة  ،  لتمدٌم انواع الماكوالت والتٌن اواي    HAUS MARTهاوس مارت  -  781

ٌجوز للشركة ان  -م المعارض والمإتمرات العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌ -

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

، عن لتمدٌم انواع  4541برلم  21191319،لٌدت فى  1111110111المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

م المعارض والمإتمرات العامة ) بشرط استصدار الامة وتنظٌ -استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (  -الماكوالت والتٌن اواي 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 
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ان تندمج  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

 فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : الدور الثانً من فٌبل

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -المجاورة االولً  -ع  3مبنً ب الجمان  D1دوبلكس 

 تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد ،  . " شركة    learn and Earnلٌرن آند إٌرن   -  782

 الامة و تشغٌل و ادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة لمباشرة النشاط "

.  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاو

 1111110111وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 تمدٌم خدمات التعلٌم عن بعد عن . " ، 4542برلم  21191319،لٌدت فى 

 الامة و تشغٌل و ادارة الموالع االلكترونٌة بشرط الحصول على الموافمات البلزمة لمباشرة النشاط "

.  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاو

 -ش الجمهورٌة  27وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 -- -المساحة  -فٌصل 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع    Maca Damiaادٌمٌا لتصنٌع المحمصات السورٌة والبن والحلوٌات مك -  783

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -المحمصات السورٌه والبن والحلوٌات 

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 21191321،لٌدت فى  211110111،رأس مالها     السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المحمصات السورٌه والبن والحلوٌات  4565برلم 

رضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غ

 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 البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الشٌخ زاٌد  -فً ساحة الهاٌبر ماركت  -الدور االرضً  - 11حل رلم : م

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    2398لدٌن صبحً علً عبد السبلم (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طٌبه ماركت لصاحبها ) عماد ا   - 1

 تم محو/شطب السجل  أمر محو   21191328

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191313وفً تارٌخ  4228الدولٌه لتجارة السٌارات لصاحبها ) هانً لوٌس عازر نسٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  -فٌصل  -ش اللبٌنً  53تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً  4229ر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشهاب لبلستثمار العماري لصاحبها ) حامد محمود دمحم طنطاوي عبد البله ( ، تاج -  2

 -ش الماضً  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191313تارٌخ 

 3154المتحده لتدوٌر وتصنٌع المعادن لصاحبها ) مصطفً عبد الوهاب عبد الرإف دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

ناحٌة جزٌرة أبو صالح  31/ 1المنطمة الصناعٌة  - 29الـتؤشٌر:   ،  لطعة رلم  تم تعدٌل العنوان , وصف 21191313وفً تارٌخ 

 -ناصر  -

وفً تارٌخ  4249لصاحبها مصطفً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     shot cosmaticsشوت كوزمتكس  -  4

  -كوم ابو راضً  -ة الصناعٌة بالمنطم 56تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  21191314

وفً تارٌخ  4247بٌوت لبلستثمار العماري لصاحبها ) اسامه سلٌمان عبد الداٌم عبد الحمٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

  -لثانً الدور ا - 315شمة  -عمارة الفلكً  -ال سٌتً مول  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحً الثامن  21191314

 21191315وفً تارٌخ  4263لصاحبها )دمحم منسً حسن مهدى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Tex Mansiمنسً تكس  -  6

  -ابو رواش  -  21لطعة رلم  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  - 26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  4267) علً حسن مصطفً علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    علً حسن لبلستثمار العماري لصاحبها  -  7

  -امبابة  -ش الوحده  13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191315

 وفً تارٌخ 4261المستمبل لبلستصبلح االراضى و التجارة  ) اٌمان دمحم عبد العظٌم شعت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

  -المهندسٌن  -السودان  -ش  298تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191315

االٌطالٌة لتصنٌع المواد الخام للمنظفات لصاحبها ) عبد الحمٌد منٌر حلمً دمحم الوكٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  -امبابه  -ش ٌحً راضً من ش الصحابه  26،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   21191315وفً تارٌخ  4278

مالتً ترٌد كوربرٌشن لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) ابتهال دمحم مصطفً السٌد عوض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -ش التحرٌر  116تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191315وفً تارٌخ  4282

وفً  4285ٌونال للمعدات الثمٌلة لصاحبها ) احمد دمحم ابراهٌم احمد خلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الدولٌة انترناش -  11

  -الدور الثانً  -مجمع الدلتا  - 72تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ق  21191315تارٌخ 

وفً  4298ً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) غسان دمحم دلبان MIRAL SERVICESمٌرال لخدمات الشحن  -  12

  -العٌاط  -ش شكري المواتلً  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191316تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  22خان بغداد لصاحبها ) سعد نعمان هادى العكٌلى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  -الدور االرضً  -المركز التجاري فاملً مول  - 18ـتؤشٌر:   ، محل رلم العنوان , وصف ال

لصاحبها ) احمد السٌد الصاوي السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Dash Wood Workingداش لبلعمال الخشبٌة  -  14

 -جمع االمل الصناعً دور اول م 21وحده  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار  21191317وفً تارٌخ  4311

  -المنطمة الصناعٌة الثالثة 

الند فارما لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة والخضروات المجمدة لصاحبها ) جٌهان علً الدٌن لرشً عبد العال ( ، تاجر فرد ،   -  15

المنطمة الصناعٌة  - 425لطعة رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191317وفً تارٌخ  4328سبك لٌده برلم    

  -م  311مخازن الشباب  -امتداد السادسه 

لصاحبها ) احمد علً احمد بدران ( ،  Pillar Integrated Solutionsبٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز                            -  16

 -ش السبلم من ش الهرم  6ان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 21191311وفً تارٌخ  4344تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -الهرم  -الدور الثانً 

 

وفً تارٌخ  4346فرست للتجارة والصناعة لصاحبها ) دمحم رضا احمد زكً المدبولً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  -المنطمة الصناعٌة  مخازن الشباب 663تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  21191311

وفً تارٌخ  4176اركان للتجارة والمماوالت لصاحبها ) عزٌز عبد هللا حسٌن االكوع ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  -شارع الدكتور ابراهٌم سبلمه  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191311

وفً تارٌخ  4351بها ) سمٌره عبد العالً خلٌف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أمواج لبلتصاالت ونظم المعلومات لصاح -  19

  -ش مصدق  - 28بالعمار رلم  -الدور العاشر  - 1114تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة  21191311

وفً  4354تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     الفوزان لبلستثمار والتطوٌر العماري لصاحبها ) فوزان علً عبد هللا الفوزان ( ، -  21

  - 1شمة رلم  - 519عمارة رلم  -المجاورة الثالثة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحً الثالث  21191311تارٌخ 

وفً تارٌخ  4371أرفلون لتمنٌة المعلومات لصاحبها ) عبد الفتاح علً حسٌن الشهاري ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 - 1مج  - 4الحً  -المحور المركزي  -ش  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار  21191311

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  4379حلوٌات الفرنسٌة لصاحبها ) وائل تمام غربال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -الحً الثالث  421مار رلم ع 3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مجاورة 

وفً تارٌخ  4388لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     the leanذا الٌن للبرمجٌات  -  23

  -الحً الثانً  8مج  2273تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  21191312

تم  21191312وفً تارٌخ  2116ء الدٌن فرغل ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    النور ببلست لصاحبها ) دمحم عبل -  24

   -متر  311مخازن الشباب  - 782تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

تم  21191313ٌخ وفً تار 4411لبللكترونٌا لصاحبها ) دمحم جمال دمحم غٌاض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     9بٌزنس  -  25

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش عبد اللطٌف ندا  7تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  4411الرحمة لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) كرٌمة عبد المعطً دمحم خلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  -امبابة  -الوحده  -ش  جامع ابو سعدة  26،   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:  21191313

تم  21191313وفً تارٌخ  4422الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  -المحور المركزي  -سنتر المٌرٌبلند  33تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً  4448ستثمار العماري والتصنٌع لصاحبها ) سلمً مسعود سلٌمان سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلمً لبل -  28

  -الحً السادس  3مجاورة  94عمارة  6تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة  21191314تارٌخ 

حبها ) دمحم حسن عبد العزٌز عجٌمً ( ، تاجر فرد ،  لصا Nano Technique Car Careتمنٌات النانو للعناٌة بالسٌارات  -  29

كمبوند  - 8وحدة رلم  - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة رلم  21191317وفً تارٌخ  4489سبك لٌده برلم    

  -سٌتً جنوب االحٌاء بالمرب من كمبوند بٌتً 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  4517سلطان الشام لصاحبها ) دمحم جمال ٌوسف شهاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -الحً االول  - 5المجاورة  - 931العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  4511م    العجم لبللومٌتال  لصاحبها ) صبلح حسن عجم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  31

  -سنتر التعمٌر المجاورة الثالثة  B18العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، العمار رلم 

وفً  4524جعفر لمنتجات الببلستٌن لصاحبها ) فهمً رجائً فهمً  مصطفى جعفر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -مجمع الشرق االوسط  82وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  تم تعدٌل العنوان , 21191319تارٌخ 

وفً تارٌخ  4552لصاحبها ) سمٌر دمحم الحلوانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     GOURY SOURIANAجوري سٌرٌانا  -  33

  -مٌدان الحصري  -مول زمزم  -لدور الثالث با 73,  72تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم  21191321

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  4553طٌبة  لصاحبها ) دمحم عماد دمحم سعٌد غزى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  -اكتوبر  6 - 931العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحً االول  المجاورة الخامسة عمارة رلم 

وفً تارٌخ  4554مار العمارى  لصاحبها ) دٌنا دمحم عبد الوهاب الشامى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌفون لبلستث -  35

  -المهندسٌن  -ش رشٌد  49تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191321

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  4573فونتانا لتجارة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ---فٌصل  -ش دمحم عبد هللا من ش العشرٌن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  4587العطا والفوز للمنتجات الببلستٌكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

  -بنى سوٌف  -لشباب ورش ا -بمطاع الصناعات الخفٌفه  112وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة 

وفً  4591المتحدة لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها ) عمرو نبٌل علً صالح جمجوم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

  -اول فٌصل  -ش دمحم محمود عزبة الورد  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191324تارٌخ 

وفً تارٌخ  4588ت لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم ٌاسٌن المرجً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طبٌه للمشروبات والمعلبا -  39

  -اكتوبر اول  6 - 1مج  - 1ح  - 49تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  21191324

وفً تارٌخ  4611ده برلم    لصاحبها ) دمحم دمحم زكً طلبه سلطان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ Magicanoماجٌكانو  -  41

  -فٌصل  -التعاون  -ش ابو المحاسن  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191324

تم  21191324وفً تارٌخ  4612لصاحبها ) أمٌرة كمال دمحم دمحم عبد الجواد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     M.Kام كً  -  41

  -فٌصل  -عطفة الشحات متفرع من حسن الصبان  33،    تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، :  21191324وفً تارٌخ  4586لٌفٌرج سولوشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  - -المرٌه السٌاحٌة السادسة  - 237لطعه  -الدور االرضى  - 2شمة 

وفً تارٌخ  4613لصاحبتها منى عوض دمحم احمد الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     النسر لبلستثمار العماري -  43

  -مدكور فٌصل  -ش العشرٌن  19تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191325

ً تارٌخ وف 4614عمارن لبلستثمار العماري لصاحبها ) مروان دمحم رجب متولً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  -سنتر الشباب  - 2الدور  - 241تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم  21191325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  4621، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     SMART WATER TECHNOLOGYسمارت ووتر تكنولوجى  -  45

   -المنطمة الصناعٌة االولى  -296/    295تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، : لطعة رلم  21191325

وفً تارٌخ  4631البنداري لتصنٌع لطع غٌار السٌارات لصاحبها ) دمحم احمد علً بنداري ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  -شارع التحرٌر  112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191326

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191326وفً تارٌخ  4632د ،  سبك لٌده برلم    العبادى لبلستثمار العمارى ، تاجر فر -  47

 الوحدة العربٌة  -شارع جامع ابو سعده  13الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  4633فراج لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) مصطفً فراج عطٌه فراج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

  -ش ٌحً محمود  15عنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل ال 21191326

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم  21191326وفً تارٌخ  4635مولتو بٌلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

  -عوائد شارع العرٌش فٌصل (  41ش عبد اللطٌف عبد الفتاح )  - 24

وفً تارٌخ  4629حبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌامى لبلستثمار العمارى لصا -  51

  -أ شارع السودن  3عمارة  -عمارات العرائس  314تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191326

نوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مول تم تعدٌل الع 21191327وفً تارٌخ  4662مٌدرول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 المجاوره االولى   -الحً الرابع  -A10الوحده  -المدٌنه التجاري 

ش  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191327وفً تارٌخ  4651المطحنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 العمرانٌة  -الهرم  -المساحه -احمد لطفى السٌد

تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  4653لصاحبها ) سعد نجٌب صاروفٌم فرحان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فلٌو -  53

  -بجوار سٌتً سكٌب مول  -الحً العاشر  -مول اجٌاد  - 77العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  4684جر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌت العز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي ( ، تا -  54

  -المهندسٌن  -شارع المدس الشرٌف  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191328

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  4671، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Egypt Tilesاٌجٌبت تاٌلز لصناعة مواد البناء   -  55

  -الحً السابع  -الدور الثالث  -ش السبلم  - 131تؤشٌر:   ، عمارة العنوان , وصف الـ

وفً تارٌخ  4711لصاحبها احمد محمود ابراهٌم دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Egy Medical: اٌجى مٌدٌكال  -  56

   -ٌاض العرب المنطمه الصناعٌه منطمه ب 11لطعه رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 3154المتحده لتدوٌر وتصنٌع المعادن لصاحبها ) مصطفً عبد الوهاب عبد الرإف دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  الامه وتشغٌل مصنع لتدوٌر وتصنٌع وتنمٌة المعادن والواح وسبائن 21191313وفً تارٌخ 

اسبلن وزواٌا وأشرطة من الرصاص وتصنٌع واستخبلص لوالب رصاص من اعادة  % وتصنٌع99099% إلً 9905رصاص من 

تدوٌر البطارٌات الخردة واعادة تدوٌر البطارٌات الخردة والمستهلكة . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  4228الدولٌه لتجارة السٌارات لصاحبها ) هانً لوٌس عازر نسٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191313

وفً  4229) حامد محمود دمحم طنطاوي عبد البله ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الشهاب لبلستثمار العماري لصاحبها  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191313تارٌخ 

وفً تارٌخ  4247بٌوت لبلستثمار العماري لصاحبها ) اسامه سلٌمان عبد الداٌم عبد الحمٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191314

وفً تارٌخ  4249لصاحبها مصطفً دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    shot cosmaticsشوت كوزمتكس  -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191314

وفً تارٌخ  4261دمحم عبد العظٌم شعت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المستمبل لبلستصبلح االراضى و التجارة  ) اٌمان -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191315

تم 21191315وفً تارٌخ  4263لصاحبها )دمحم منسً حسن مهدى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Tex Mansiمنسً تكس  -  6

 ٌر: استثمارتعدٌل نوع الشركة , وصف التؤش

وفً تارٌخ  4267علً حسن لبلستثمار العماري لصاحبها ) علً حسن مصطفً علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191315

 4278( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االٌطالٌة لتصنٌع المواد الخام للمنظفات لصاحبها ) عبد الحمٌد منٌر حلمً دمحم الوكٌل  -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191315وفً تارٌخ 

مالتً ترٌد كوربرٌشن لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) ابتهال دمحم مصطفً السٌد عوض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  4282

وفً  4285الدولٌة انترناشٌونال للمعدات الثمٌلة لصاحبها ) احمد دمحم ابراهٌم احمد خلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191315تارٌخ 

وفً  4298 دلبانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) غسان دمحم MIRAL SERVICESمٌرال لخدمات الشحن  -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191316تارٌخ 

لصاحبها ) احمد السٌد الصاوي السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Dash Wood Workingداش لبلعمال الخشبٌة  -  12

 لشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع ا21191317وفً تارٌخ  4311

الند فارما لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة والخضروات المجمدة لصاحبها ) جٌهان علً الدٌن لرشً عبد العال ( ، تاجر فرد ،   -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191317وفً تارٌخ  4328سبك لٌده برلم   

لصاحبها ) احمد علً احمد بدران ( ،  Pillar Integrated Solutionsلٌوشنز                           بٌلر انتجراتٌد سو -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191311وفً تارٌخ  4344تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  4346، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرست للتجارة والصناعة لصاحبها ) دمحم رضا احمد زكً المدبولً (  -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191311
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وفً تارٌخ  4351أمواج لبلتصاالت ونظم المعلومات لصاحبها ) سمٌره عبد العالً خلٌف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ستثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: ا21191311

وفً  4354الفوزان لبلستثمار والتطوٌر العماري لصاحبها ) فوزان علً عبد هللا الفوزان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191311تارٌخ 

وفً تارٌخ  4371اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أرفلون لتمنٌة المعلومات لصاحبها ) عبد الفتاح علً حسٌن الشهاري ( ، ت -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191311

تم تعدٌل 21191312وفً تارٌخ  4379حلوٌات الفرنسٌة لصاحبها ) وائل تمام غربال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4388لصاحبها ) عبد الرحمن دمحم جندي حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    the leanرمجٌات ذا الٌن للب -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191312

تم 21191313وفً تارٌخ  4411لبللكترونٌا لصاحبها ) دمحم جمال دمحم غٌاض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    9بٌزنس  -  21

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4411الرحمة لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) كرٌمة عبد المعطً دمحم خلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191313

تم 21191313وفً تارٌخ  4422الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً  4448 سلمً لبلستثمار العماري والتصنٌع لصاحبها ) سلمً مسعود سلٌمان سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191314تارٌخ 

لصاحبها ) دمحم حسن عبد العزٌز عجٌمً ( ، تاجر فرد ،   Nano Technique Car Careتمنٌات النانو للعناٌة بالسٌارات  -  25

 ستثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: ا21191317وفً تارٌخ  4489سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل 21191318وفً تارٌخ  4517سلطان الشام لصاحبها ) دمحم جمال ٌوسف شهاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

م تعدٌل ت21191318وفً تارٌخ  4511العجم لبللومٌتال  لصاحبها ) صبلح حسن عجم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً  4524جعفر لمنتجات الببلستٌن لصاحبها ) فهمً رجائً فهمً  مصطفى جعفر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191319تارٌخ 

وفً تارٌخ  4552دمحم الحلوانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) سمٌر  GOURY SOURIANAجوري سٌرٌانا  -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191321

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  4553طٌبة  لصاحبها ) دمحم عماد دمحم سعٌد غزى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4554لٌفون لبلستثمار العمارى  لصاحبها ) دٌنا دمحم عبد الوهاب الشامى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191321

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191321وفً تارٌخ  4573فونتانا لتجارة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: استثمار
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 21191324وفً تارٌخ  4586لٌفٌرج سولوشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 استثمار

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191324وفً تارٌخ  4587العطا والفوز للمنتجات الببلستٌكٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التؤشٌر: استثمار

وفً  4591المتحدة لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها ) عمرو نبٌل علً صالح جمجوم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191324تارٌخ 

وفً تارٌخ  4588لرحمن دمحم ٌاسٌن المرجً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طبٌه للمشروبات والمعلبات لصاحبها ) عبد ا -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191324

وفً تارٌخ  4611لصاحبها ) دمحم دمحم زكً طلبه سلطان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Magicanoماجٌكانو  -  37

 , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة 21191324

تم 21191324وفً تارٌخ  4612لصاحبها ) أمٌرة كمال دمحم دمحم عبد الجواد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    M.Kام كً  -  38

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4614سبك لٌده برلم   عمارن لبلستثمار العماري لصاحبها ) مروان دمحم رجب متولً ( ، تاجر فرد ،   -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191325

وفً تارٌخ  4613النسر لبلستثمار العماري لصاحبتها منى عوض دمحم احمد الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191325

وفً تارٌخ  4621، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    SMART WATER TECHNOLOGYر تكنولوجى سمارت ووت -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191325

وفً تارٌخ  4629مٌامى لبلستثمار العمارى لصاحبها )نهى رمضان ابراهٌم السٌد سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار تم21191326

وفً تارٌخ  4631البنداري لتصنٌع لطع غٌار السٌارات لصاحبها ) دمحم احمد علً بنداري ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191326

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191326وفً تارٌخ  4632سبك لٌده برلم   العبادى لبلستثمار العمارى ، تاجر فرد ،   -  44

 التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4633فراج لتصنٌع المواد الغذائٌة لصاحبها ) مصطفً فراج عطٌه فراج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191326

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191326وفً تارٌخ  4635بٌلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مولتو -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191327وفً تارٌخ  4651المطحنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  4653( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فلٌو لصاحبها ) سعد نجٌب صاروفٌم فرحان  -  48

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191327وفً تارٌخ  4662مٌدرول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

تم تعدٌل 21191328وفً تارٌخ  4671، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Egypt Tilesاٌجٌبت تاٌلز لصناعة مواد البناء   -  51

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  4684بٌت العز للعطور لصاحبها ) علً عبد الرحمن دمحم العمودي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191328

وفً تارٌخ  4711لصاحبها احمد محمود ابراهٌم دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Egy Medical: اٌجى مٌدٌكال  -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ببلست مٌكر  لصاحبها ) احمد طه جاد  3583تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  1

 المولً (  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21191313، وفى تارٌخ    3271، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :   AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة    - 1

 محو/شطب السجل  أمر محو ونمل الممر

، ذات مسئولٌة   Misr El Amal For Plastic .industries Coمصر االمل للصناعات الببلستٌكٌة والمواد البلصمة    - 2

 تم محو/شطب السجل  أمر محو ونمل الممر   21191316، وفى تارٌخ    2872محدودة  سبك لٌدها برلم : 

تم    21191317، وفى تارٌخ    3874لٌدها برلم : ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك   snam pharmaسنام فارما    - 3

 محو/شطب السجل  أمر محو ونمل الممر

تم    21191311، وفى تارٌخ    314فٌصل منصور حجى وشركاة المحدودة  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  أمر محو ونمل الممر

، وفى تارٌخ    281الرٌاضٌة وااللكترونٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : تكنوسبورت لبللعاب واالنشطة    - 5

 تم محو/شطب السجل  أمر محو ونمل الممر   21191312

تم    21191313، وفى تارٌخ    2587شركه الحلو لمستلزمات الدٌكور  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  امر محو

تم    21191328، وفى تارٌخ    471بٌت الفنون للتجارة والمماوالت  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  تم تصفٌة الشركه نهائٌا وبذلن تم محو لٌد الشركة من سجل تجاري استثمار السادس من اكتوبر

، وفى تارٌخ    1475لكترونٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : اٌجست مصر للصناعات المعدنٌة و الكهربائٌة و اال   - 8

 تم محو/شطب السجل  أمر محو   21191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 3458التنمٌة المستدامة للتجارة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   151110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 3458التنمٌة المستدامة للتجارة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   151110111، وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها

تم تعدٌل رأس المال ,  21191317وفً تارٌخ   ، 3458التنمٌة المستدامة للتجارة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   151110111وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ   ، 4336ودة  ، سبك لٌدها برلم ،العطاس العالمٌة للتجارة والمماوالت ذات مسئولٌة محد -  4

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ   ، 4336العطاس العالمٌة للتجارة والمماوالت ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1111110111لمال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ا

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ   ، 4336العطاس العالمٌة للتجارة والمماوالت ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  3521شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، TARABAY Living DESIGNطربٌه لٌفٌنغ دٌزاٌن  -  7

 جنٌه   1151110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191311تارٌخ   ،

وفً  3521شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، TARBAY Living DESIGNطربٌه لٌفٌنغ دٌزاٌن  -  8

 جنٌه   1151110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191311تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191312رٌخ   ،وفً تا 983ونٌكسٌنج للصناعات المعدنٌة و التصدٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   21111110111المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ   ، 2932سكوتر ماركت للتجارة والتوزٌع ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ   ، 2932سكوتر ماركت للتجارة والتوزٌع ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191312وفً تارٌخ   ، 881سئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ،ذات م I10 BIOCAREاي تن بٌوكٌر  -  12

 جنٌه   2511110111المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191312وفً تارٌخ   ، 881ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، I10 BIOCAREاي تن بٌوكٌر  -  13

 جنٌه   2511110111مال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  14

  1111110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر 21191314وفً تارٌخ   ، 4462،

 جنٌه 

ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  Huhtamaki Flexible Packaging Egyptهوتماكً فلٌكسبل باكاجٌنج اٌجٌبت  -  15

لها تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما 21191314وفً تارٌخ   ، 752،

 جنٌه   4971391110111،

تم  21191326وفً تارٌخ   ، 4259انسان للنظافة وجمع الممامة والمخلفات ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  274، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ETOILE MARDINIاتوال ماردٌنى  -  1

  -شارع خلٌفة المؤمون  13العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المحل الكائن بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، ذات مسئولٌة محدودة  Global International Certificationٌفٌكٌشٌن                            جلوبال انترناشٌونال سٌرت -  2

بالعماررلم  -بالدورالسابع 62تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 21191313وفً تارٌخ  2757،  سبك لٌدها برلم    

  -لسم الهرم -س حدائك االهرام66

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  3271، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     AGRO VINEناعات الغذائٌة اجروفٌن للص -  3

المنطمة الصناعٌة السادسة ـ مدٌنة السادات ـ محافظة  2/ 6234العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مصنع بالدور االرضى بالمطعة رلم 

 دس من اكتوبر وبذلن ٌتم محو المٌد من استثمار السا -المنوفٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  1774جاسكا للغازات الصناعٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 -(  2م5993847بمساحة لدرها )  -( بمطاع الصناعات الخشبٌة  57( وجزء المطعة رلم )  56وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم ) 

  -الصناعٌة  منطمة بٌاض العرب

وفً  2962، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Mazda For Trading And Industryمازدا للتجارة والصناعه   -  5

  -ع حدائك االهرام  141تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191316تارٌخ 

، ذات مسئولٌة محدودة  Misr El Amal For Plastic .industries Coمصر االمل للصناعات الببلستٌكٌة والمواد البلصمة  -  6

 -(  حوض الرمال المبلً  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، رلم )  21191316وفً تارٌخ  2872،  سبك لٌدها برلم    

وبذلن تم محو المٌد  -المنوفٌة  -لوٌسنا  -طرٌك االثار  -المنطمه الصناعٌة المدٌمه  -بجوار مصنع سٌرامٌن مصر  -كفور الرمل 

 من استثمار السادس من اكتوبر

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  2813كمال ابراهٌم تاوضروس مٌخائٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

  -مركز ابو النمرس  -منت شبرا -خلف مدارس روٌال هاوس  -طرٌك فرعً كامل  - 31العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191316وفً تارٌخ  1517ألفكو للمماوالت ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

  -خلف النادي األهلً  -ش حافظ رمضان  91، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316ً تارٌخ وف 1992، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Art Rootsجذور الفن   -  9

   -مدٌنة الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثانٌة  -الحً الثانً عشر  -مول المعز  -  A3مبنً  -الدور الثانً  - 15وصف الـتؤشٌر:   ، الوحدة 

تم  21191316تارٌخ  وفً 1447اكاسٌا لتجارة وتوزٌع العطارة واالعشاب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

لسم ثانً الزلازٌك  -المساكن  -( ش البنا من ش الغشام  1تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضً العمار رلم ) 

-  

تم  21191316وفً تارٌخ  1447اكاسٌا لتجارة وتوزٌع العطارة واالعشاب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 -( مراد شرق الشٌخ زاٌد ش الدوحه لسم ثالث االسماعلٌة  5دٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضً خلفً ق ) تع

تم  21191316وفً تارٌخ  1447اكاسٌا لتجارة وتوزٌع العطارة واالعشاب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

لسم ثانً الزلازٌك  -المساكن  -( ش البنا من ش الغشام  1، محل بالدور االرضً العمار رلم )    تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:

- 

وفً تارٌخ  351جرٌن الند لبلستثمار والتسوٌك العمارى والتشطٌبات المتكاملة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

  -الهرم  -فٌصل  -ش دمحم رضا من ش المرٌوطٌه  1، تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    21191316

   Advanced                    Technology                   Studiesشركة اكادٌمٌة الدراسات التكنولوجٌة المتطورة            -  14

    Academy     5لعنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل ا 21191317وفً تارٌخ  2317، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم 

  -الهرم  -ش حسن دمحم  -مدٌنة حسن محمود 

 IDEAL ACAdEMy ForAdvAnced Technolo Gicalشركة اكادٌمٌه النموذجٌة للدراسات التكنولوجٌة المتطورة   -  15

Studies     مدٌنة  5وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , 21191317وفً تارٌخ  2317، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

  -الهرم  -ش حسن دمحم  -حسن محمود 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  2393، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     LLalexadroللٌكسادرو  -  16

  -شارع لرة بن شرٌن  12وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  2393حدودة ،  سبك لٌدها برلم    ، ذات مسئولٌة م LLalexadroللٌكسادرو  -  17

  -عٌن شمس  -شارع سلٌم االول  115وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  3874، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     snam pharmaسنام فارما  -  18

وبذلن تم محو المٌد من  -الماهرة  -مدٌنة نصر  -من ش ٌوسف عباس  - 41شمة -مارات التوفٌك ع34, وصف الـتؤشٌر:   ، 

 استثمار السادس من اكتوبر 

وفً تارٌخ  3478، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Smart Keeperسمارت كٌبر لصناعات الببلستٌن  -  19

طرٌك  -بجوار مدرسة روضة مصر الحدٌثة  -الخرلانٌة  -:   ، عرب الدٌب تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر 21191317

  -المناطر الخٌرٌة 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  4336العطاس العالمٌة للتجارة والمماوالت ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

  -المهندسٌن  -ش سورٌا  73ر رلم الدور السابع بالعما 712العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  4261، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Nawara Cateringنواره كترٌنج  -  21

  -الشٌخ زاٌد  - 2111حً زاٌد  913العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، غرفة بالدور االرضً بفٌبل 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  3247البحاث والتسوٌك ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    مٌدٌا مونٌتور للنشر وا -  22

 لسم  -ناصٌة شارع الثورة  -شارع وزارة الزراعه  6العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21191311وفً تارٌخ  2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -الدور الرابع  -ش ستودٌو مصر  65الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191311وفً تارٌخ  2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 -مدٌنة الفٌوم  -بجوار حضانة الندي  -فارس الـتؤشٌر:   ، مكتب تسوٌك للشركة بشارع محطة المٌاه كٌمان 

وفً تارٌخ  213، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     TECHNOLOGY PRO - EGYPTمصر  -تكنولوجى برو  -  25

رلم اٌه  طرٌك الماهرة اسكندرٌة الصحراوي بالمبنً 28الكٌلو  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المرٌة الذكٌة  21191311

  - 2بالدور االرضً مكتب رلم  12

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  1133غالب ٌحً مصطفً عبد الرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مزرعة انتاج حٌوانً بناحٌة كرم ورزوق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  146مستشارن لبلستشارات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

  -المهندسٌن  -ش سٌد عبد الواحد  7وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  21191311وفً تارٌخ  314فٌصل منصور حجى وشركاة المحدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

وبذلن تم محو المٌد من  - 134شمه  -الدور الثالث  -سٌدي جابر  -ب شارع توت عنغ امون  4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 استثمار السادس من اكتوبر .

وفً  4114)ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     EXTRA FRUITاكسترا فروت للتجارة والتصدٌر  -  29

الجانب الشرلً لطرٌك  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محطة لفرز وتعبئة الحاصبلت الزراعٌة  21191311تارٌخ 

  -شرق مزرعة العجٌزي  -مطار البرٌجات 

ارٌخ وفً ت 1155اعمار المصرٌه الحدٌثه لبلعمال الكهرومٌكانٌكٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  - 131تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة  21191311
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تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  2393، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     LLalexadroللٌكسادرو  -  31

  -المنطمة السادسة  -ٌكل شارع الدكتور دمحم حسٌن ه 21وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191312وفً تارٌخ  881، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     I10 BIOCAREاي تن بٌوكٌر  -  32

  -الهرم  -شارع جمال الدٌن االفغانً  -ب (  12( بالعمار )  9, وصف الـتؤشٌر:   ، شمه رلم ) 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  799اد البناء ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    سان جوبان فٌبٌر مصر لمو -  33

  -( بالمنطمة الصناعٌة الرابعة 43وصف الـتؤشٌر:   ، : لطعة األرض رلم )

 21191312رٌخ وفً تا 281تكنوسبورت لبللعاب واالنشطة الرٌاضٌة وااللكترونٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

وبذلن تم محو المٌد من استثمار السادس  -الماهرة  -الدور الرابع  -المعادي  - 256شارع  9تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 من اكتوبر 

وفً  1171، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     M.M FIRST GROUPام ام فرست جروب للصناعات الغذائٌة  -  35

منطمة الورش بؤراض المنطمة  - 854تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المصنع الممام علً المطعة  21191313ٌخ تار

  -بالتجمع الثالث  -شمال طرٌك المطامٌة العٌن السخنه  -الصناعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313 وفً تارٌخ 2992ادم للعطور والكٌماوٌات المنزلٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

  -منطمة الصناعات الصغٌرة  578وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

تم  21191313وفً تارٌخ  3614مدى مصر للمماوالت واالستثمار العماري ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  37

   -بجوار لهوة خبلف  -شولً  ش احمد  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  الدور ااالرضً 

وفً تارٌخ  2741، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     BLUESUN EGYPT L.L.Cبلوصن اٌجٌبت ال ال سً  -  38

 ، 2111أكتوبر، أمام كمباوند زاٌد  6الشٌخ زاٌد  31تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  مبنى أركان ببلزا، لطعة  21191314

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  39

 -حالٌا دمحم بهاء الدٌن بركات  -ش الجٌزة سابما  48تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191314وفً تارٌخ  4462برلم    

  -مبنى مجلس الدولة امام  -برج االورمان 

 ورد هوم كولٌكشن لصناعة األنسجه والمفروشات -  41

        WARD        HOME                COLLeCTion     وفً تارٌخ  4194، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم

  -ٌه المرٌوط -العزٌزٌه  -شارع زلٌخة  17تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  21191318

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  3547بٌن جروب للتجاره واالستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

  -الهرم   -بالدور االرضً والبدروم   -منطمة تمسٌم جمعٌة هضبة االهرام  -/ ح 3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بٌن مارت 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  3547ستثمار ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    البٌن جروب للتجارة واال -  42

  -الهرم   -بالدور االرضً والبدروم   -منطمة تمسٌم جمعٌة هضبة االهرام  -/ ح 3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بٌن مارت 

تم  21191319وفً تارٌخ  1596دودة ،  سبك لٌدها برلم    الو برنت لصناعة مواد التعبئة والتغلٌف ، ذات مسئولٌة مح -  43

 امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  -(  342تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة ارض رلم ) 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191319وفً تارٌخ  1649دمحم طه حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

  -شرق النٌل  -سنور  -( جمعٌة النٌل  138ٌر:   ، المطعة رلم ) الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191321وفً تارٌخ  64تشن بوٌنت للمبلبس الجاهزة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

  -ن امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  347الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  3111، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ARMADAلمطاعم والكافٌهات ارمادا الدارة وتشغٌل ا -  46

  -شارع كورنٌش النٌل  8تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المحل التجاري بالعمار رلم  21191321

وفً تارٌخ  4174دها برلم    هاوس هٌربال لتجارة وتوزٌع العطارة واالعشاب ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌ -  47

(  1( بلون رلم )  1( بالدور االرضً خلفً بالعمار رلم )  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم )  21191321

  -لسم اول اكتوبر  -المحور المركزي  -/ ب  14/  1بالمطعة رلم 

وفً تارٌخ  3116دودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم    عادل جوده لتجارة وتوزٌع السٌارات ، شركة شخص واحد مح -  48

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  - 345,  344تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مصنع بالمطعة رلم  21191321

وفً تارٌخ  3116عادل جوده لتجارة وتوزٌع السٌارات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

  -برج أ المدٌنة سنتر  -( المحور المركزي  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فررع اداري : المحل )  21191321

وفً تارٌخ  3116عادل جوده لتجارة وتوزٌع السٌارات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 - 26كلٌو  -, وصف الـتؤشٌر:   ، فرع اداري : لطعة ارض طرٌك الماهرة اسكندرٌة الصحراوي تم تعدٌل العنوان  21191321

  -تمسٌم الرٌفٌرا  أ 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  731جامبو ترونٌكس  للتورٌدات العمومٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

  -مدٌنة الشٌخ زاٌد  -هاٌبروان  -لطابك الثانً العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الوحدة با

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  731جامبو ترونٌكس  للتورٌدات العمومٌه ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الوحده بالطابك االرضً بمول مصر 

وفً  1455، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     BCA NILE HOUSE WAREمنزلٌة )بً سً اٌه( النٌل لؤلدوات ال -  53

( المرحلة الثانٌة المطع ارلام  6كوم اوشٌم لطاع )  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة  21191324تارٌخ 

 - 76و  75و  67

، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     A.M.M FOR INDUS TRIAI SOIUTIONSاٌه . ام . ام . للحلول الصناعٌه  -  54

مبً ب المحور  -مجمع علً الدٌن  315تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم  21191324وفً تارٌخ  3196

  -المركزي 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  4531مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ، ذات  SMARTIESسمارتٌز  -  55

  -التجمع الخامس  -وصف الـتؤشٌر:   ، منطمة الخدمات بالتجمع السكنً جراند رٌزٌدنس 

وفً تارٌخ  4226فن العمارة للمماوالت والتطوٌر واالستثمار العمارى ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 - 3/  49المطعة  - 4الدور الثالث فوق االرضً برج رلم  - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  21191326

 - 11الحً  -المحور المركزي 

العنوان , تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  3399الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     24 -  57

  -امام البنن االهلً  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع صبلح سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  3399الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     24 -  58

  - 4محل رلم  -برج الكوثر  -عمارات االولاف  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع عبد السبلم عارف 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  3399الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     24 -  59

  -بندر الفٌوم  - 1محل رلم  -المسله  -عمارة مصر للتؤمٌن  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  3399ودة ،  سبك لٌدها برلم    الدارة الصٌدلٌات ، ذات مسئولٌة محد 24 -  61

 بندر بنً سوٌف  -امام مصنع الثلج  -تماطع شارع سلٌمان متولً  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع عبد السبلم عارف 
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تم  21191331وفً تارٌخ  1563  الشركة العربٌة المتحدة للصناعات التحوٌلٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم   -  61

  -الدور االرضً  -المنطمة الصناعٌة الثالثة   - 15/  14تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 
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أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو ، شركة مساهمة  فى مصر  AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  3271تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة

ـ الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات  1، شركة مساهمة  اصبح غرض الشركة :  AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة  -  2

ـ الامة وتشغٌل مصنع لفرز  2الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها اوتجمٌدها .

 وتدرٌج وتعبئة وتغلٌف الموالح والفواكه والخضروات والمواد والمنتجات الغذائٌة بكافة انواعها .

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  121صدٌر والتوكٌبلت التجارٌة .  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ـ االستٌراد والت 3

وفً تارٌخ  3271فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشى تاسٌس الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 ساهمةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة م21191313

، شركة مساهمة  اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص  AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة  -  3

ـ التجارة العامة والتوزٌع فٌما  4البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض . 

ـ استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  5لتورٌدات العمومٌة . هو مسموح به لانونا / ا

واستزراع االراضى المستصلحه وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه ألغراض االستصبلح واالستزراع وان 

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  3271مر ،  سبك لٌدها برلم   تستخدام طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغ

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

 ، شركة مساهمة  . AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة  -  4

نونا ) ـ الشحن والتفرٌغ والتبخٌر والتطهٌر للبضائع بجمٌع أنواعها المسموح به لا 7ـ المٌام باعمال التخلٌص الجمركى .  6

ـ المٌام 9ـ اعمال الوكالة المبلحٌة . 8المتضمنة الحاوٌات المتداولة خارج محطات الحاوٌات ـ الصب الجاف ـ الصب السائل ( . 

بؤعمال تموٌن السفن وتشمل امداد السفن بالمٌاه والولود والزٌوت ولطع الغٌار والمواد الغذائٌة وادوات النظافة ومعدات السبلمة 

ـ الامة واٌجار واستئجار المخازن والمستودعات وتخزٌن البضائع للنفس ،  سبك لٌدها برلم   11صٌف أو الغاطس . سواء على الر

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  3271

ـ الامة  11ٌماوٌات الخطرة ( . ، شركة مساهمة  أو للغٌر ) دون انشاء مخازن الك AGRO VINEاجروفٌن للصناعات الغذائٌة  -  5

 2117لسنة  351وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد والمنتجات الغذائٌة بكافة انواعها . فٌماعداالمناطمالصادربهالراررئٌسالوزراءرلم 

ار . وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصد 2118لسنة  356ولراررئٌسالجمهورٌةرلم 

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191313وفً تارٌخ  3271تحمٌك غرضها ،  سبك لٌدها برلم   

، ذات مسئولٌة محدودة   Global International Certificationجلوبال انترناشٌونال سٌرتٌفٌكٌشٌن                             -  6

(ونظم وادارة الجودة والبٌئة والسبلمة والصحة المهنٌة ISO 9111اضافة غرض :  منح الشهادات فى مجال شهادات االٌزو رلم )

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191313وفً تارٌخ  2757واالللٌمٌة اواالجنبٌة . ،  سبك لٌدها برلم    وعبلمات الجودة الدولٌة

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة
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، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  اضافة غرض : تجارة االدوٌة وتسجٌل  Let‘s Seeلٌتس سً                          -  7

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة شخص 21191314وفً تارٌخ  3563نٌة ،  سبك لٌدها برلم   االدوٌه لدي الجهات المع

 واحد محدودة المسئولٌة

إلامة  -السمسرة العمارٌة   -اإلستثمار والتطوٌر العمارى   -فنارة جلوبال ، ذات مسئولٌة محدودة  صبح غرض الشركة هو : -  8

إدارة المشروعات  مع مراعاة  -شرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده (  وتنظٌم المإتمرات والمعارض ) ب

اإلدارة  -بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة ووفماً لما ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص بها .  2112لسنة  311المرار الوزارى رلم 

بشؤن  2112لسنة  311سٌاحٌة مع مراعاة المرار الوزارى رلم والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى ال

تم 21191314وفً تارٌخ  2218شركات اإلدارة الفندلٌة ووفماً لما ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص بها ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

السمسرة   -اإلستثمار والتطوٌر العمارى   -ئولٌة محدودة  صبح غرض الشركة هو :جرٌن الٌت للتنمٌة العمارٌة ، ذات مس -  9

إدارة المشروعات   -إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده (   -العمارٌة 

 -ٌة ووفماً لما ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص بها . بشؤن شركات اإلدارة الفندل 2112لسنة  311مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

 2112لسنة  311اإلدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاة المرار الوزارى رلم 

وفً تارٌخ  2218رلم   بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة ووفماً لما ورد بموافمة وإجراءات الترخٌص بها ،  سبك لٌدها ب

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191314

، ذات مسئولٌة  Misr El Amal For Plastic .industries Coمصر االمل للصناعات الببلستٌكٌة والمواد البلصمة  -  11

 2872ع االدوات الصحٌه . ،  سبك لٌدها برلم   تصنٌ -صناعة الكرتون  -محدودة  اضافة غرض : تدوٌر المخلفات الببلستٌكٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191316وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  1992، ذات مسئولٌة محدودة  اضافة غرض : تسوٌك عماري ،  سبك لٌدها برلم    Art Rootsجذور الفن   -  11

 ٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤش21191316

جرٌن الند لبلستثمار والتسوٌك العمارى والتشطٌبات المتكاملة ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض الشركة :  المماوالت  -  12

ا االستثمار والتسوٌك العمارى وادارة المشروعات عد -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا و التورٌدات  -العامة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191316وفً تارٌخ  351التصدٌر . ،  سبك لٌدها برلم    -االدارة الفندلٌة 

 محدودة

االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا   -، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض الشركة :  Wali’S S tudioوالٌز ستودٌو    -  13

ق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ  و ماٌتعلك باسواق االورا

الدعاٌة  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (. 27كذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تنظٌم المعارض  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -ة عبر االنترنت . التجارة االلكترونٌ -واالعبلن. 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191316وفً تارٌخ  1442والمإتمرات والحفبلت العامة بشرط ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

مع  -ت مسئولٌة محدودة  استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده . ، ذا Wali’S S tudioوالٌز ستودٌو    -  14

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  وبشرط استصدار  التراخٌص  البلزمة لممارسة  هذه االنشطة . وٌجوز للشركة 

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تز

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ف التؤشٌر:  ذات تم تعدٌل النشاط , وص21191316وفً تارٌخ  1442الحكام الفانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  اضافة غرض : معرض تورٌد وتجارة جمٌع انواع  MOTOR A TRADEموتور اٌه للتجارة  -  15

معرض تورٌد وتجارة جمٌع انواع زجاج السٌارات واالتوبٌسات والمٌكروباص والدراجات النارٌة بانواعها .  -الكاوتش واالطارات 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191316وفً تارٌخ  1371،  سبك لٌدها برلم   
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التنمٌة المستدامة للتجارة ، ذات مسئولٌة محدودة  اضافة غرض : الامة وادارة وتشغٌل مراكز التدرٌب لتنمٌه وتدرٌب  -  16

وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة  تم تعدٌل النشاط ,21191317وفً تارٌخ  3458الموارد والكوادر البشرٌة . ،  سبك لٌدها برلم   

 محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض : الامة وتشغٌل مخازن االدوٌة )عدا الكٌماوٌات  snam pharmaسنام فارما  -  17

تجارة وتوزٌع واالدوٌة والمستحضرات الطبٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمستلزمات  -الخطرة(.

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة والخبلصات الطبٌة  -الطبٌه. 

( االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة TOLLالتصنٌع لدى الغٌر) -والعطور والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات و المستلزمات الطبٌة . 

تم 21191317وفً تارٌخ  3874خبلصات الطبٌة والعطور ،  سبك لٌدها برلم   ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة وال

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  والمكمبلت الغذائٌة والمطهرات والمستلزمات الطبٌة.واالغذٌة  snam pharmaسنام فارما  -  18

االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  وذلن دون -الخاصة والبان االطفال 

لممارسة هذة االنشطة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191317وفً تارٌخ  3874تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، شركة مساهمة  تمدٌم  Fox Media Production Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لبلستشارات الفنٌة  -  19

م االستشارات الفنٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌ

ات العاملة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشرك

الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المالٌة المنص وص علٌها فى المادة 

وفً تارٌخ  1485اعمال الجرافٌن والتلوٌن لبلفبلم السٌنمائٌة والمسلسبلت والبرامج ،  سبك لٌدها برلم    -والممروءة والمرئٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311

، شركة مساهمة   Fox Media Broduction Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لنمل العماله واالستشارات الفنٌة  -  21

لمانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة تمدٌم االستشارات الفنٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات ا

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال 

االعبلن بكافة الوسائل الدعاٌة و -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27االوراق المالٌة المنص وص علٌها فى المادة 

وفً  1485اعمال الجرافٌن والتلوٌن لبلفبلم السٌنمائٌة والمسلسبلت والبرامج ،  سبك لٌدها برلم    -المسموعة والممروءة والمرئٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311تارٌخ 

 -، شركة مساهمة  التلفٌزٌونٌة  Fox Media Production Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لبلستشارات الفنٌة  -  21

تاجٌر اجهزة التلوٌن والمٌكساج والكرفانات والمولدات والسٌارات ومعدات االضائة  -تصمٌم واعداد التترات والبرومو هات 

الفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو االنتاج الفنً  والتوزٌع  -والكامٌرات وكافة انواع معدات التصوٌر ) عدا التاجٌر التموٌلً ( 

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

 1485  اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ،  سبك لٌدها برلم  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311وفً تارٌخ 

، شركة مساهمة   Fox Media Broduction Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لنمل العماله واالستشارات الفنٌة  -  22

اج والكرفانات والمولدات والسٌارات ومعدات تاجٌر اجهزة التلوٌن والمٌكس -تصمٌم واعداد التترات والبرومو هات  -التلفٌزٌونٌة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع الفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه  -االضائة والكامٌرات وكافة انواع معدات التصوٌر ) عدا التاجٌر التموٌلً ( 

مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

 1485اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ،  سبك لٌدها برلم    -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311وفً تارٌخ 

، شركة مساهمة  ودور العرض  Fox Media Production Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لبلستشارات الفنٌة  -  23

التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنم ائً  -) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 
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مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  مع -النمل الجماعً البري للركاب والعمال   -المماوالت العمومٌة  -مسموح به لانونا 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

وفً  1485رلم   وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ،  سبك لٌدها ب

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311تارٌخ 

، شركة مساهمة   Fox Media Broduction Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لنمل العماله واالستشارات الفنٌة  -  24

التجارة العامة و  -ل دور العرض السٌنم ائً ادارة وتشغٌ -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

مع مراعاة احكام الموانٌن  -النمل الجماعً البري للركاب والعمال   -المماوالت العمومٌة  -التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

ركة ان تكون لها واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها وٌجوز للش

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311وفً تارٌخ  1485لٌدها برلم   

، شركة مساهمة  تحمٌك غرضها  Fox Media Production Servicesنٌة فوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لبلستشارات الف -  25

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

 لتؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصف ا21191311وفً تارٌخ  1485التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

، شركة مساهمة   Fox Media Broduction Servicesفوكس مٌدٌا برودكشن سٌرفٌس لنمل العماله واالستشارات الفنٌة  -  26

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة21191311وفً تارٌخ  1485ئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   المانون وال

عبد هللا فهمً عبد التواب سٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح غرض الشركة : الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن  -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191314وفً تارٌخ  3619والمستلزمات الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  فى مصر او فى  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  28

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191314وفً تارٌخ  4462برلم   

إلامة  مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  ." -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  29

 وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى عبلج الفم واالسنان - "

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى التحالٌل الطبٌة "

 الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى االشعة التشخٌصٌة بكافة انواعها "

 تورٌد االجهزة والمستلزمات الطبٌة - "

عمالها او ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با  - 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات 21191314وفً تارٌخ  4462التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها ،  سبك لٌدها برلم   

 مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض الشركة : تسوٌك عماري  وتجارة عامة وتورٌدات عمومٌة . مع  PLACESببلٌسٌز  -  31

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان مراعاة أحكام 

تكون لها مصلحة او تشترن باي وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً 

ا ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غراضها فً مصر او فً الخارج كم

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 21191314وفً تارٌخ  2111المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 محدودة
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الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد  -اصبح غرض الشركة  اوٌا فودز للصناعات الغذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  -  31

الغذائٌة والحلوٌات بكافة انواعها وتصدٌر كافة منتجات جمهورٌة مصر العربٌة , واستٌراد كافة مستلزمات الصناعات الغذائٌة 

ات خدمات ومواد اولٌة ومواد تعبئة وتغلٌف والمواد الخام الداخلٌة فً االنتاج وكافة السلع الغذائٌة الداخلة فً االنتاج من مستلزم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -داخلة فً االنتاج وجمٌع العبوات واوراق الطباعة الداخلة والمستخدمة فً المنتجات الغذائٌة 

وصف التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21191317وفً تارٌخ  3252تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

اوٌا فودز للصناعات الغذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  32

طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191317وفً تارٌخ  3252لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   

لزهرانً الدولٌة للتجارة العامة والتصدٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  اضافة غرض : استصبلح ناصر ا -  33

وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن 

زراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالست

لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2117لسنة  351الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

كة شخص واحد محدودة تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شر21191318وفً تارٌخ  3852،  سبك لٌدها برلم    2118

 المسئولٌة

، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض الشركة  EL- Khaleya Labsمعامل الخلٌة                                                -  34

من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -:  الامة وتشغٌل معامل للتحالٌل الخبلٌا واالورام واالنسجة  

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

وفً  4314ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدها برلم   واللوا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21191321تارٌخ 

الشركة : تجارة وتوزٌع  عادل جوده لتجارة وتوزٌع السٌارات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  اصبح غرض -  35

 121الامة مصنع لتشغٌل وتشكٌل المعادن تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -السٌارات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

وفً تارٌخ  3116وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،  سبك لٌدها برلم    -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 التؤشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌةتم تعدٌل النشاط , وصف 21191321

عادل جوده لتجارة وتوزٌع السٌارات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  السارٌة  وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  -  36

باعمالها او  لممارسة هذا االنشطه وٌجوز للشركة ان  تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى شركة اخري او معها او ان تتحول الً شركة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191321وفً تارٌخ  3116من طبٌعة اخري وذلن كله طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 د محدودة المسئولٌةالتؤشٌر:  شركة شخص واح

التورٌدات  -الجودي للتطوٌر العماري ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض الشركة : االستثمار والتطوٌر العماري   -  37

كتابة كمبٌوتر ( مع مراعاة احكام الموانٌن  -كمبٌوتر  -الخدمات التسوٌمٌة وخدمات رجال االعمال ) فاكس  -التصدٌر   -العمومٌة  

ح والمرارات السارٌة وبشط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة و ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او واللوائ

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

تم تعدٌل النشاط , 21191324وفً تارٌخ  2238فى الهٌئات ،  سبك لٌدها برلم    مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج

 وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة
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احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة و ٌجوز للشركة ان تكون لها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ت

تم تعدٌل 21191324وفً تارٌخ  2238غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة
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 محدودة
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الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 
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 , وصف التؤشٌر:  شركة مساهمة

 

 

 

 

 


