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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  25135111، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،  دالٌا ابراهٌم إمام لصاحبها ) دالٌا ابراهٌم إمام احمد (  ، تاجر  -  1

عن انشاء او اداره او تشغٌل المدارس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  5335

 -شارع سٌد زٌن خطاب  - 24الدور االول بعد االرضً بالعمار رلم  2كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -خلف مصنع االدوٌة 

،  1555555.555الرؤٌة العمبللة للنمل البرى لصاحبها )عبدهللا بن على بن بخٌت الزهرانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

الحدٌدٌه   عن النمل البرى للبضائع بما فى ذلن النمل العابر للحدود والنمل عن طرٌك السكن 5356برلم  25135115لٌد فى 

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

 -.  2552لسنة   356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

متر مع مراعاه احكام الموانٌن  1555بنً سوٌف بمساحه  -الواسطً  -اج خاص بسٌارات الشركة كوم ابو راضً توفٌر جر

 -جراج كوم ابو راضً  -بنً سوٌف  -الطرٌك الدائري  -برج الدائري  -واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : حً الزهور 

،  1555555.555بن على بن بخٌت الزهرانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الرؤٌة العمبللة للنمل البرى لصاحبها )عبدهللا -  3

عن وعلى المنشاه الحصول على  التراخٌص البلزمة لمباشره نشاطها وال ٌتم مزاوله نشاط النمل  5356برلم  25135115لٌد فى 

المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد 

بمزاوله النشاط من الهٌئه العامه للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئه ال تمنح تراخٌص مزاوله انشطه 

لى كافة التراخٌص النمل السٌاحى او الرحبلت  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -جراج كوم ابو راضً  -بنً سوٌف  -الطرٌك الدائري  -برج الدائري  -البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : حً الزهور 

، لٌد فى  15555.555االسرة السعٌدة للمواد الغذائٌة لصاحبها ) مروان ٌحً ٌحً ابراهٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

عن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  6525برلم  25135112

لسنة  355الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  - 2552لسنة  356ة رلم و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌ 2551

 -مدٌنة الفردوس  -/ ب  12السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الفندق 

عن  6535برلم  25135112، لٌد فى  1555.555الجونة لصاحبها ) جمبلت سعد دمحم عٌسى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

اعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -

 -الدلى   -ش جمال سالم  45الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

برلم  25135112، لٌد فى  155555.555لرافدٌن لصاحبها ) ناظم حمود عبد هللا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وادى ا -  6

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الصابون   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  6521

 -اكتوبر  6 -مٌنا جاردنز  - G 23بجهة : فٌبل على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، 

برلم  25135112، لٌد فى  55555.555الملكه فوم لصاحبها )اٌلٌا عٌاد مسٌحة ارمانٌوس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

الشركة الحصول عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الفوم     مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  6522

 -ٌولٌو  23على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش 

، لٌد  25555.555لصاحبها ) هبة سمٌر محمود زكى الطوٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Media Crowdمٌدٌا كراود  -  2

نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او  -ل تربٌة الخٌو -:  2511لسنة  12عن انشطة داخل لانزن  5311برلم  25135116فى 

استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض اوتشغٌلها بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج 

والتدرٌب اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها  -وعرض وتوزٌع 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت  -: تسوٌك الكترونى الدعاٌة واالعبلن  2511لسنة  12علٌها * انشط خارج لانون 

 -الدلى  - 5شمة  - 2الدور  -ب ش عامر 25العامة بشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : 
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، لٌد  25555.555ى الطوٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) هبة سمٌر محمود زك Media Crowdمٌدٌا كراود  -  3

عن البلزمة لكل مغرض على حده  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لبلنشطة  5311برلم  25135116فى 

لحوافز الواردة بمانون الواردة بمانون االستسمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا وا

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة  2511لسنة  12االستسمار رلم 

 ب ش25احكام المةانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الدلى  - 5شمة  - 2الدور  -عامر 

، لٌد فى  155555.555لصاحبها ) عماد الدٌن فاروق دمحم علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   PUP UPبوب أب  -  15

: اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد  2511لسنة  12عن انشطة داخل لانون  5313برلم  25135111

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  البٌانات ونظم

لسنة  355النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة  -: تسوٌك الكترونً  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356هورٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الجم 2551

 -العمرانٌة  -ش السبلم  11وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ، بجهة : 

، لٌد فى  155555.555لصاحبها ) عماد الدٌن فاروق دمحم علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   PUP UPبوب أب  -  11

عن والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده تلتزم المنشاة بافراد  5313برلم  25135111

ستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون اال

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2511لسنة  12والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 -العمرانٌة  -ش السبلم  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مكاسب لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها ) عبد هللا احمد دمحم عبده االحمر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت عن المن 5334برلم  25135116، لٌد فى  25555.555

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

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  : 2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

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

 -المهندسٌن  -ش جامعة الدول العربٌة  3: 

، لٌد فى  155555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصرٌة لتشكٌل المعادن لصاحبها ) نصر عٌد حسنٌن جوهر  -  13

عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6224برلم  25135135

ش مطبعة  -ي مصر اسكندرٌة الصحراو 26وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ن 

 -ابو رواش   -هاي استندرد 

، لٌد فى  155555.555دمحم عبد الوهاب دمحم طه لصاحبها ) دمحم عبد الوهاب دمحم طه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

انٌن عن الامة وتشغٌل مصنع لتشر وتمطٌع وصمل وجلً وتلمٌع الرخام والجرانٌت مع مراعاة احكام المو 6122برلم  25135125

بالمنطمة  51واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -صناعات ثمٌلة ( المطاع التعدٌنً  31/  4الصناعٌة ) 

، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،   لصاحبها ) ندا احمد عبد النبً ابو الوفا دمحم (  ، تاجر فرد ، EXCEPTIONاكسبشٌن  -  15

: تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  12عن انشطة خاصة بمانون  6122برلم  25135125

رار رئٌس النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بم

:  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار 

 -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  64 -الدور الخامس  - 14ة : شمة وفً حالة عدم ، بجه

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) ندا احمد عبد النبً ابو الوفا دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EXCEPTIONاكسبشٌن  -  16

 12افز الواردة بمانون االستثمار رلم عن التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحو 6122برلم  25135125

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن  2511لسنة 
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الدور  - 14واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  64 -الخامس 

، لٌد فى  15555.555اكتوبر للتجارة لصاحبها ) لدرٌة خمٌس ابو المجد طلب عزب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ت العمومٌة : التورٌدا 12انشطة خارج لانون  -: تجارة الجمله و التجزئه  12عن انشطة داخل لانون  6123برلم  25135125

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

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2511لسنة  12حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة با

 -الحً السادس  - 2مجاورة  - 31عمارة  - 3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

، لٌد فى  25555.555على حمودة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )خالد فرٌد جابر  Cairo Handكاٌرو هاند   -  12

انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت  -: 2511لسنة  12عن انشطة داخل لانون  5252برلم  25135153

االنترنت       مع التجارة االلكترونٌة عبر -:  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -تجارة الجملة والتجزئة  -وصورة وبٌانات 

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

 -مٌدان الجٌزة  -ش صبرى باشا  3 - 4شمة رلم 

(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المكتب السعودى لبلستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى  -  13

عن ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس  6166برلم  25135122، لٌد فى  355555.555

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    2552لسنة  356و لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

شارع البحر  -ابراج المانسترلى  34الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى 

 -المنٌب  -االعظم 

المكتب السعودى لبلستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  6166برلم  25135122، لٌد فى  355555.555

وما  2551لسنة  355والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة استصبلح وتجهٌز ا - 25552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح 

 -ب المنٌ -شارع البحر االعظم  -ابراج المانسترلى  34واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ، بجهة : 

، لٌد فى  55555.555جمال رزق ٌوسف لصاحبها ) جمال رزق ٌوسف ابو السعود (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

: تجارة الجملة والتجزئة استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  2511لسنة   12عن اشطة داخل لانون  6252برلم  25135135

ستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , وا

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

انشطة  -      2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -اكتوبر  6 - 15الحى  4الجاورة رلم  125: تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الدور الثانى عمارة  2511لسنة  12خارج لانون 

، لٌد فى  55555.555جمال رزق ٌوسف لصاحبها ) جمال رزق ٌوسف ابو السعود (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستسمار وفى حالة  عن 6252برلم  25135135

وكذا التتمتع  2511لسنة  12عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستسمار رلم 

الحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات و

 15الحى  4الجاورة رلم  125وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانى عمارة 

 -اكتوبر  6 -

،  555555.555بد العزٌز علً حسن النكبلوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  النكبلوي للصناعه والتجارة الدولٌة لصاحبها ع -  23

التوكٌبلت التجارٌة وعلى المنشأة الحصول  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتشغٌل المعادن و اللدائن  6213برلم  25135135لٌد فى 

 -الصف  -طرٌك االوتوستراد  16على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط ، بجهة : 

العهد البلستثمار السٌاحً والعماري والمماوالت لصاحبها ) ٌوسف احمد دمحم سٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

: الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  2511لسنة  12عن انشطة داخل لانون  6511برلم  25135122، لٌد فى  25555.555

ري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك 

احة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مس

 -المهندسٌن  -ش دجلة  11االستثمار ، بجهة :  -المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

مكاسب لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها ) عبد هللا احمد دمحم عبده االحمر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

: االستثمار العمارى بالمدن  2511لسنة  12عن انشطة داخل لانون  5334برلم  25135116فى ، لٌد  25555.555

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

الامة وتشغٌل الفنادق )  - 2552لسنة  356ئٌس الجمهورٌة رلم وما ورد بمرار ر 2551لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة 

 -المهندسٌن  -ش جامعة الدول العربٌة  3او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال ، بجهة : 

، لٌد فى  155555.555اكس للمنتجات الجلدٌة لصاحبها ) حسام دمحم حسن راجح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ش  11 - 2عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة  5332برلم  25135116

 - المهندسٌن -المحروسة من ش احمد عرابً 

، لٌد فى  155555.555اكس للمنتجات الجلدٌة لصاحبها ) حسام دمحم حسن راجح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 12انشطة خارج لانون  -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الجلدٌة  12عن انشطة خاصة بمانون  5332برلم  25135116

اللتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام : تورٌد المنتجات الجلدٌة تلتزم المنشاة ا

علً ان التتمتع االنشطة  2511لسنة  12الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارد

 -المهندسٌن  -ش المحروسة من ش احمد عرابً  11 - 2شمة 

،  55555.555لصاحبها) احمد ناضر عبد السبلم الشربٌنى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   DENTAN MISRدنتان مصر  -  22

 Pressureعن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع معجون اظهار مناطك الظغط على اطمم االسنان  6551برلم  25135111لٌد فى 

Indicating Paste 1ش  -هـ مكرر حدائك االهرام  31 -( ، بجهة : غرفة بالدور االول - 

، لٌد فى  155555.555االوائل لبلستثمار السٌاحً لصاحبها ) شرٌف احمد جوده حكم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عن الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  5245برلم  25135151

المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة  فٌها

الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -الفردوس  - 551شمة رلم  52والمرارات ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  155555.555االوائل لبلستثمار السٌاحً لصاحبها ) شرٌف احمد جوده حكم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 52عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة  5245برلم  25135151

 -الفردوس  - 551شمة رلم 

لصاحبها ) حسام عبد الرؤوف ابراهٌم علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   AGILE OBJECTاجاٌل اوبجٌكت  -  31

عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  5246برلم  25135151، لٌد فى  155555.555

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

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

اعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انو

 -الهرم  -ش الرحمن  24والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ، بجهة : 

لصاحبها ) حسام عبد الرؤوف ابراهٌم علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   AGILE OBJECTاجاٌل اوبجٌكت  -  32

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -عن نمل وتداول البٌانات  5246برلم  25135151، لٌد فى  155555.555

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

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى وتطوٌرها  _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال مع مراعاة احك

 -الهرم  -ش الرحمن  24الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، لٌد  155555.555لصاحبها ) دمحم اسامه دمحم عبد الجواد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   M Oام او لبلنتاج الفنً والتوزٌع  -  33

عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او  5343برلم  25135114فى 

العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -ش المحور المركزي  45خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

، لٌد فى  155555.555جلورٌا لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) مثنً عصمت حمو برازي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

حكام الموانٌن عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف مستحضرات التجمٌل مع مراعاة ا 6553برلم  25135111

 241واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع رلم 

 - 146المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة  -أ  2بمجمع 

 25135115، لٌد فى  25555.555  أوبٌتال مٌدٌكال لصاحبها ) اٌهاب دمحم عبد الحلٌم فراج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  35

عن تجاره الجملة والتجزئة لبلجهزة العلمٌة والطبٌة وتجهٌزات معامل ومستشفٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  5232برلم 

 -شارع الملن فٌصل  114والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم 

عن  5263برلم  25135152، لٌد فى  55555.555المنار لصاحبها )دمحم جمال حافظ همام (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

الدلى  -ش عبد الحمٌد لطفى  13والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

عن  5263برلم  25135152، لٌد فى  55555.555ها )دمحم جمال حافظ همام (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المنار لصاحب -  31

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

ٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجار

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

ش عبد الحمٌد  13نون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع    الما

 -الدلى  -لطفى 

، لٌد فى  1555.555لصاحبها ) ندا احمد عبد النبى ابو الوفا دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EXTENSIONاكستٌنشن   -  32

ئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك : تجارة الجملة والتجز 12عن انشطة داخل لانون  5251برلم  25135152

لسنة  355النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

وتنظٌم المعارض  الامة  -:12انشطة خارج لانون              2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551

على الشركة االلتزام بافراد حسابات  -والمؤتمرات والحفبلت العامة  ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

 -الدور الثانى  -محطة المساحة امام مستشفى رسالة  -ش فٌصل الرئٌسى  434مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة ، بجهة : 

، لٌد فى  1555.555لصاحبها ) ندا احمد عبد النبى ابو الوفا دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EXTENSIONاكستٌنشن   -  33

عن بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز  5251برلم  25135152

لى ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات ع 2511لسنة  12الواردة بمانون االستسمار رلم 

المانون مع مراعة احكام المةانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 -الدور الثانى  -محطة المساحة امام مستشفى رسالة  -ش فٌصل الرئٌسى  434، بجهة : 

 155555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Brigita Mulejلصاحبها )  برٌجٌتا موالي  Desert Moonدٌزٌرت مون  -  45

عن الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  5263برلم  25135152، لٌد فى 

سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها  واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن

والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 

حات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المسا

 -الهرم  -هضبة االهرام  -منطمة ) و (  251والمرارات ، بجهة : 

 155555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Brigita Mulejلصاحبها )  برٌجٌتا موالي  Desert Moonدٌزٌرت مون  -  41

عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  5263برلم  25135152، لٌد فى 

 -الهرم  -هضبة االهرام  -منطمة ) و (  251

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الروان لتجارة الجملة والتجزئة والتصدٌر لصاحبها ) احمد رجب عبد الحً ادرٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

: تجاره الجمله والتجزئه للرخام والجرانٌت بالمدن  12عن انشطة داخل لانون  5214برلم  25135152ٌد فى ، ل 155555.555

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355لوزراء رلم مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس ا

: التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار  12انشطة خارج لانون  - 2552

 -الدور االرضً  -لتجاري الحدٌث المول ا -محور الكفراوي  24وفً حالة عدم التزام الشركة ، بجهة : 

الروان لتجارة الجملة والتجزئة والتصدٌر لصاحبها ) احمد رجب عبد الحً ادرٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

عن بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  5214برلم  25135152، لٌد فى  155555.555

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع  2511لسنة  12لم االستثمار ر

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

 -الدور االرضً  -حدٌث المول التجاري ال -محور الكفراوي  24

،  5555.555بٌوتً سنتر لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) محسن فؤاد ابراهٌم عبد العال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

: اعداد النماذج والموالب لبلالت والمنتجات وتصنٌعها  2511لسنة  12عن انشطة داخل لانون  6546برلم  25135121لٌد فى 

: الامة وتشغٌل وادارة مركز  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -تجارة الجملة والتجزئه لمستحضرات التجمٌل  - والتروٌج لها

تجمٌل للعناٌة بالبشرة والشعر والجسم ) بٌوتً سنتر ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 -اوسٌم  -ش عمر بن الخطاب  1ة نشاطها ، بجهة : الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vessel-egاي جً       -فٌسٌل  -  45

والمرارات  عن فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 6563برلم  25135122

الشٌخ زاٌد  - 4المجاورة  - 13أ الحً  15السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vessel-egاي جً       -فٌسٌل  -  46

عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر  6563برلم  25135122

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

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

ادخال  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -الشٌخ زاٌد  - 4المجاورة  - 13أ الحً  15البٌانات على الحاسبات ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vessel-egاي جً       -ٌسٌل ف -  41

عن وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج  6563برلم  25135122

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

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم  -نمل وتداول البٌانات  

ٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلك -الصناعً 

 -الشٌخ زاٌد  - 4المجاورة  - 13أ الحً  15ترخٌص من الجهات المعنٌة ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vessel-egاي جً       -فٌسٌل  -  42

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى  -ما للموانٌن المعمول بها عن وف 6563برلم  25135122

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة 

  -ات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها انشاء وادارة مراكز االستشار -تكنولوجٌا المعلومات 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

 -الشٌخ زاٌد  - 4المجاورة  - 13أ الحً  15محتوى رلمى بما ، بجهة : 

لصاحبها         ) دمحم اشرف احمد صبلح الدٌن حبلوة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   SOUQ BRANDSاندز سوق بر -  43

عن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  5353برلم  25135115، لٌد فى  1555.555

جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح     2552لسنة  356و ما ورد بمرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 - 44/2/1لطعة  -رة نشاطها ، بجهة : الحى العاشر والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباش

 -اكتوبر  6 -محور خدمات المركزى 

الرضوان للتجارة واالستثمار العمارى لصاحبها ) شعبان عبد الممصود عبد الوهاب احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  -عن تجارة الجملة والتجزئة  5353برلم  25135115، لٌد فى  55555.555

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

وانٌن واللوائح والمرارات مع مراعاة احكام الم      2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355رلم 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك مصر اسوان  الزراعى منٌل شٌحة  

 -ابو النمرس  -

 155555.555 عصام ابو ستة للمنتجات الببلستٌكٌة   لصاحبها )عصام امٌن ابراهٌم ابو ستة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  51

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االكٌاس والشنط الببلستٌكٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن  -عن  5363برلم  25135115، لٌد فى 

مخازن  - 112واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة

 -اكتوبر  6 -اعٌة المنطمة الصن -الشباب 

،  2555555.555الحضارة لصناعة وتجارة االثاث لصاحبها ) دمحم راتب عبد الحمٌد سرٌول (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب واالثاث المنزلً والمكتبً  5362برلم  25135115لٌد فى 

جمله والتجزئه لبلثاث مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة تجاره ال -والفندلً 

 -مجمع االمل الصناعً شارع حماده امام  6مبنً  12التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

اب لصاحبها ) احمد حسانٌن احمد محمود (  ، تاجر فرد ، رأس مصر والسودان لتجارة االعشاب ومشتمات العطارة واالخش -  53

عن تجاره الجمله والتجزئه لبلعشاب ومشتمات العطارة واالخشاب  5312برلم  25135116، لٌد فى  15555.555ماله ،  

شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة 

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  2552لسنة  356

 -فٌصل  -ش  151ة نشاطها ، بجهة : لمباشر

، لٌد فى  55555.555االهرامات لبلستثمار العماري لصاحبها ) سامح عزت بسطه جرجس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى 5323برلم  25135116

وما ورد بمرار رئٌس  2551لسنة  355المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -ش الهرم  432هة : التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

لصاحبها ) عمرو دمحم ذكً عبد هللا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MOV MEDIA PRODUCTIONموف لبلنتاج الفنً  -  55

عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل  5324برلم  25135116، لٌد فى  155555.555

االستثمار العمارى  -عرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع االنتاج السٌنمائً او دور ال

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة 

مع مراعاة احكام  2552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم وما  2551لسنة  355ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ش الملن  22الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 - 13شمة رلم  -الدور الرابع  -فٌصل 

والت لصاحبها ) ٌوسف احمد دمحم سٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العهد البلستثمار السٌاحً والعماري والمما -  56

عن العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  6511برلم  25135122، لٌد فى  25555.555

وما ورد  2551لسنة  355اء رلم خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزر

: المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

 -المهندسٌن  -ش دجلة  11: 

، لٌد فى  555555.555بترو وان لصاحبها ) فارس بن علٌان بن ظافر اللممانى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌة والمنادٌل المبللة والعطور ومستلزمات التعبئة  6512برلم  25135122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تجارة الجملة والتجزئة     مع مراعاة  -ة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد البترولٌة والشحم والزٌوت الام -والتغلٌف 

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

 -الشٌخ زاٌد  - الحى الخامس المجاورة االولى 213

، لٌد  555555.555تارجت لتصنٌع السلع الغذائٌة لصاحبها ) محروس دمحم عطٌة ابو نواره (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السلع الغذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  5135برلم  25135153فى 

 -الحً الثانً المجاورة الثانٌة  532ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الش

لصاحبها ) حنفً بن موسً بن حنفً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   colosseoالحنفً لبلستثمار العماري والتجاره  -  53

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  2511لسنة  12لانون عن نشاط  5231برلم  25135151، لٌد فى  155555.555

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

امة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( ال - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة بمستوي الٌمل عن ثبلث نجوم واالنشطة المكمله او المرتبطه بها من  خدمٌه 

 -ره كونكرٌت عما -شارع لبنان  13عمار رلم  -الدور الخامس  15او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، بجهة : شمة رلم 

 -المهندسٌن 

لصاحبها ) حنفً بن موسً بن حنفً دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   colosseoالحنفً لبلستثمار العماري والتجاره  -  65

عن واال ٌزٌد اجمالً مساحه الوحدات المباعه منها عن عدد نصف اجمالً  5231برلم  25135151، لٌد فى  155555.555

التجارة العامة فٌما هو مسموح به  -: ادارة المطاعم والكافٌهات  12انشطة خارج لانون  -ٌة من الطالة االٌوائٌة المساحات المبن

لانونا مع مرعاه حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لبلنشطة الوارد بمانون االستثمار مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -شارع لبنان  13عمار رلم  -الدور الخامس  15على كافة التراخٌص البلزمة ، بجهة : شمة رلم السارٌة وعلى المنشاه الحصول 

 -المهندسٌن  -عماره كونكرٌت 

، لٌد فى  15555.555البشاٌر لبلتصاالت لصاحبها ) احمد جبلل داود ابو شنب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

تجزئه للهواتف المحمولة واكسسوارتها ولطع غٌارها مع مراعاة احكام الموانٌن عن تجاره الجمله وال 6245برلم  25135131

ش الشركة العالمٌة  66واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -) الشٌشٌنً ( 

، لٌد فى  5555.555صاحبها ) مصطفى مجدى امام دٌاب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ل Capital homeكابٌتال هوم  -  62

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  6151برلم  25135124

وما ورد بمرار رئٌس  2551لسنة  355الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس 

امع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -شٌخ زاٌد ال -المجاورة االولى  -الحى السابع  - 112عمارة  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضى 

، لٌد فى  255555.555االحفاد لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها ) دمحم عدنان ٌاسٌن الجنابى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

عن تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم   مع  6155برلم  25135124

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

 -مدٌنة الفٌوم  -عزبةالشركة  -الناصرٌة 

، لٌد فى  155555.555فاروق لبلستثمار العمارى لصاحبها ) عٌد فاروق حافظ لطب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي  6114برلم  25135125

و  2551لسنة  355المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -كرداسة  -المعتمدٌة  -ش فاروق الحاج على  1، بجهة :  2552لسنة  356ٌة مصر العربٌة رلم ما ورد بمرار رئٌس جمهور

، تاجر   EMMANOUIL SOFIANO POULOSلصاحبها  اٌمانوٌل صوفٌانو بولوس  PROTEUSبروتٌوس للبرمجٌات  -  65

ٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة صناعة تكنولوج -1عن  5161برلم  25135152، لٌد فى  5555.555فرد ، رأس ماله ،  

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

برامج _ اعمال تصمٌم وانتاج ال3اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

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

 -مٌدان لبنان  -ش الحسٌنً  11ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة :  -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، تاجر   EMMANOUIL SOFIANO POULOSصاحبها  اٌمانوٌل صوفٌانو بولوس ل PROTEUSبروتٌوس للبرمجٌات  -  66

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  5161برلم  25135152، لٌد فى  5555.555فرد ، رأس ماله ،  

اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات _ 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3نمل وتداول البٌانات 

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

 -مٌدان لبنان  -ش الحسٌنً  11انشاء ، بجهة :  -13العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

، تاجر   EMMANOUIL SOFIANO POULOSلصاحبها  اٌمانوٌل صوفٌانو بولوس  PROTEUSبروتٌوس للبرمجٌات  -  61

وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى عن  5161برلم  25135152، لٌد فى  5555.555فرد ، رأس ماله ،  

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

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

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

 -مٌدان لبنان  -ش الحسٌنً  11

، لٌد فى  555555.555الماسة للتجارة لصاحبها ) سبٌكه علً حسن المطوي المهندي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

تجارة الجملة  -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس بكافة انواعها  12عن انشطة داخل لانون  5112برلم  25135152

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -والتجزئة 

كون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن ت

ومراعاة لرار  2551لسنة  355االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -ة ز منطم 361انشطة ، بجهة : عمار رلم      2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

، لٌد فى  555555.555الماسة للتجارة لصاحبها ) سبٌكه علً حسن المطوي المهندي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

: التصنٌع لدى الغٌر للمبلبس بكافة انواعها     على الشركة  االلتزام بافراد  12عن خارج فانون  5112برلم  25135152

مانون االستسمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا حسابات مالٌة  مستملة لبلنشطة الواردة ب

على ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات والحوافز  2511لسنة  12والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة الواردة بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -منطمة ز  361لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  655555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  GUILIGANGفرست الٌن للصناعة لصاحبها ) جوى لٌجانغ  -  15

الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلومٌتال االلومونٌوم واالستانلس  -عن  6553برلم  25135122

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات واالالت ولطع   -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة  -وتشغٌل المعادن 

ات واالدوات الكهربائٌة ولطع غٌار السٌارات والعاب االطفال والطبلء الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع النجف واالباجور  -غٌارها 

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

 -بجوار بنزٌنة عمرو سبلمة  -كومبرة  -نشاطها ، بجهة : طرٌك كفر حكٌم العمومى 

، لٌد فى  155555.555الندي للمنتجات الورلٌة لصاحبها ) احمد بن سعٌد بن سالم باحمٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المنتجات الورلٌة والمنظفات مع مراعاة احكام الموانٌن  5153برلم  25135151

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنطمة الصناعٌة واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 - 65منطمة المخازن لطعة 

لصاحبها ) احمد معوض احمد عبد الحفٌظ (  ، تاجر فرد ،  Stop For Web Solutionsاستوب فور وٌب سولٌوشنز  -  12

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من  -1عن  6566برلم  25135122، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،  

اعمال  -2انشطة صناعٌة 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 

 -العمرانٌة  -ش ترعة الزمر  13ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة :  -5صوت وصورة وبٌانات 

لصاحبها ) احمد معوض احمد عبد الحفٌظ (  ، تاجر فرد ،  Stop For Web Solutionsتوب فور وٌب سولٌوشنز اس -  13

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم 6عن وبالوسائل االلكترونٌة  6566برلم  25135122، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل 2وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة 1الحاسبات بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3وتداول البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة  -12ة تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌ

 -العمرانٌة  -ش ترعة الزمر  13والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ، بجهة : 

لصاحبها ) احمد معوض احمد عبد الحفٌظ (  ، تاجر فرد ،  Stop For Web Solutionsاستوب فور وٌب سولٌوشنز  -  14

عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف  6566برلم  25135122لٌد فى ،  55555.555رأس ماله ،  

_   14انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -13المحمول 

المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  االنشطة المتعلمة بتحوٌل -15حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -العمرانٌة  -ش ترعة الزمر  13الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

،  15555.555احمد عبد الفتاح الكسسوار المحمول لصاحبها ) احمد عبد الفتاح السٌد حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

عن تجاره الجمله والتجزئه الكسسوارات المحمول بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  5223برلم  25135154لٌد فى 

 355المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة  2551لسنة 

 -اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش المحطة امام الوحدة المحلٌة  1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555محمود عبد هللا للتجارة لصاحبها ) محمود عبد هللا عثمان حمزه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

انٌه الجدٌده فٌما عدا شمال عن تجارة الجمله والتجزئه لبللمشة داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمر 6112برلم  25135123

وماراعاه لرار  2551لسنة  355وجنوب سٌناء والمنطرة فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  2552لسنة  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

 -الهرم  -الطالبٌة  -الكوم االخضر  -ش االٌمان من ش ترسا  1على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحصول 

، لٌد فى  255555.555العلمٌن للببلستٌن لصاحبها ) السٌد ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

غٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة ومواد التعبئة والتغلٌف مع مراعاة احكام الموانٌن عن الامة وتش 6113برلم  25135123

منشاة  -ش االزهر 1واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -البكاري 

، لٌد فى  355555.555 عبد العاطً حسنٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  النسمه لبلستثمار لصاحبها ) نسمه دمحم -  12

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  12عن انشطة خاصة بمانون  6135برلم  25135123

وما  2551لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1 - 2552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

عمال التوصٌف ا -2وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

 -امبابه  -وراق العرب  -والتحلٌل والتصمٌم ، بجهة : ش مجدي رشاد 

، لٌد فى  355555.555النسمه لبلستثمار لصاحبها ) نسمه دمحم عبد العاطً حسنٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

: التجارة العامة  12انشطة خارج لانون  -ا عن للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعه 6135برلم  25135123

والتوزٌع فٌما ماهو مسموح به لانونا تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم 

علً ان التتمتع  2511لسنة  12التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 -امبابه  -وراق العرب  -بجهة : ش مجدي رشاد 

، لٌد فى  355555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   النسمه لبلستثمار لصاحبها ) نسمه دمحم عبد العاطً حسنٌن (  -  25

 -عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش مجدي رشاد  6135برلم  25135123

 -امبابه  -وراق العرب 

 25135123، لٌد فى  155555.555النسر للنمل البري لصاحبها ) دمحم بابكر عباس بشٌر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

عن النمل البري للبضائع بما فً ذلن النمل العابر للحدود والنمل عن طرٌك السكن الحدٌدٌه ) والٌتم مزوالة نشاط النمل  6135برلم 

التراخٌص  البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري او خارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزازلة انشطة 

النمل السٌاحً و الرحبلت ( مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -دكتور الشٌن  -ش سعٌد الفولً  1شرة نشاطها ، بجهة : البلزمة لمبا

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -نبٌل فاروق وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات  -  1

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

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

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

ٌجوز للشركة  -، عن الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات  5121برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555مالها   

كات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر

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

رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

 -لبل نزلة المرٌوطٌة  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك دائري المعادي 

 غرب الوادى للمماوالت العامة   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  2

  

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  5133برلم  25135153لٌدت فى ، 155555.555،رأس مالها     

 -فٌصل  -عمارة اللبٌنى  16ش مصطفى عبد الحلٌم متفرع من شارع  2البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة  -ستثمار العمارى اال -غرب الوادى للمماوالت العامة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -  3

 التورٌدات العمومٌة         -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

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

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

،لٌدت فى  155555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -ستثمار العمارى اال -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  5133برلم  25135153

 التورٌدات العمومٌة         -مسموح بة لانونا 

 

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

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

ش مصطفى عبد الحلٌم متفرع من  2طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -فٌصل  -عمارة اللبٌنى  16شارع 

الئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول شركة  ،  و   Gotecجو تٌن  -  4

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  6215برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 23عمارة  4مجموعة  16وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً  والمرارات السارٌة

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضً  5شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر  -1شركة  ،     Gotecجو تٌن  -  5

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -2كز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى االلكترونٌات ومرا

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

 -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4ٌب علٌها المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدر

صناعة تكنولوجٌا  -1، عن  6215برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها   

مراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات و

_ 3اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -2البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

انتاج  -4تدرٌب علٌها اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها وال

 4مجموعة  16ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة : الحً  -5المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضً  5شمة  23عمارة 

_ انتاج 1م الحاسبات بمختلف انواعها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظ6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    Gotecجو تٌن  -  6

تنفٌذ وادارة  -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

كرٌة بما المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الف -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15شبكات نمل وتداول البٌانات 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى  -12فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن وبالوسائل االلكترونٌة  6215برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555تدعم علوم الفضاء واالستشعار   ،رأس مالها   

_ 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  _ اعمال التوصٌف والتصمٌم6

االتصاالت وخدمات  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

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

 16مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار ، بجهة : الحً  -12

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضً  5شمة  23عمارة  4مجموعة 

 64بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم شركة  ،  عن    Gotecجو تٌن  -  1

انشاء وادارة مراكز  -14انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13(  2553لسنة 

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم  15ت وتطوٌرها االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاال

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة  -16رٌادة االعمال 

د ومشروعات ، عن عن بع 6215برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555المحتوى العلمً والثمافى والفنى   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -13(  2553لسنة  64التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -16_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  15وتطوٌرها  المعلومات واالتصاالت

المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ، بجهة : الحً 

 -د الشٌخ زاٌ -الدور االرضً  5شمة  23عمارة  4مجموعة  16

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي  -شركة  ،     Gotecجو تٌن  -  2

ٌجوز للشركة ان  -مماوالت انشاء المبانً التعلٌمٌة بكافة انواعها ) دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة (  -وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

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

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

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات  -، عن  6215برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555المانون   ،رأس مالها   

مماوالت انشاء المبانً التعلٌمٌة بكافة انواعها ) دون  -التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

ون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تك -ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( 

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

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضً  5شمة  23عمارة  4موعة مج 16تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : الحً 

التجارة العامة والتوزٌع  -شركة  ،  تجارة وتوزٌع مواد التعبئة والتغلٌف    QUATTRO UNITED LTDكواترو ٌوناٌتد لٌمتد  -  3

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -تسوٌك المنتجات  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

علمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المت

ٌجوز  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن تجارة وتوزٌع  6225برلم  25135135،لٌدت فى  15555.555مالها    للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس

تمدٌم  -تسوٌك المنتجات  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -مواد التعبئة والتغلٌف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

من  21االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 - 6مجاورة  1حً  1ٌبل رلم ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : ف -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -الشٌخ زاٌد  - 2الجزٌرة 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  15

 طهاواللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

 -المهندسٌن  -ن مٌدان لبنا -شارع الجهاد  6

شركة  ،  تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  11

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

الامة وتنظٌم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  العاملة

صناعة تكنولوجٌا المعلومات  -1 -المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

،  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555تطوٌر   ،رأس مالها   واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم و

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

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

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

وٌر ، صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتط -1 -البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد  6بجهة : 

شركة  ،  االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات    E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  12

_ اعمال 3ت بمختلف انواعها اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌما -2والتعلٌم التكنولوجى 

انتاج المحتوى  -4تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 _ اعمال6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

، عن  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   ،رأس مالها   

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

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

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

 6التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها ، بجهة :  _ اعمال6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد 

_ اعمال 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1شركة  ،     E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  13

االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

 -12المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -11

الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد 

، عن  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555الامة وادارة وتشغٌل   ،رأس مالها    -13ذلن شبكات الهاتف المحمول 

تنفٌذ  -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم  -12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

الامة وادارة  -13الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول خدمات المٌمة المضافة بعد 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد  6وتشغٌل ، بجهة : 

شركة  ،  وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة وااللمار    E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  14

مشروعات البحث والتطوٌر  -14ة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون الصناعٌ

العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  -15(  2553سنة ل 64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

،  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات   ،رأس مالها    -16المعلومات 

ة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال عن وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة وااللمار الصناعٌ

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء  -14ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

 -15(  2553سنة ل 64واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات ،  -16انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد  6بجهة : 

_   11علومات واالتصاالت وتطوٌرها شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت الم   E U Nile Bridgesاي ٌوناٌل برٌدجز -  15

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -12حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ن محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه م

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

،  5114برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

 -12_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  11معلومات واالتصاالت وتطوٌرها عن المتخصصة فى مجاالت ال

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

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

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

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الجهاد  6تلحمها ، بجهة : 

التجارة العامة  -شركة  ،  المماوالت العامة    Ever Green Constriction Limitedلمحدودة اٌفر جرٌن لبلنشاءات ا -  16

 1322لسنة  1251الوكالة التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

الشركة اي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول علً التراخٌص فً شان وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والٌنشئ تاسٌس 

مماوالت االعمال الكهربائٌة  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

،لٌدت فى  155555.555الها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس م -والكهرومٌكانٌكٌة 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  5223برلم  25135153

فً شان وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة والٌنشئ تاسٌس  1322لسنة  1251الوكالة التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الشركة اي حك فً مزاولة غرضها االبعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصصة وبما الٌخل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -مماوالت االعمال الكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الشٌخ زاٌد  -كمبوند ذا ادرٌس  554 - 11شمة  تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول    Ever Green Constriction Limitedاٌفر جرٌن لبلنشاءات المحدودة  -  11

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

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

برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ، عن مع ا 5223

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

 11لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 -الشٌخ زاٌد  -كمبوند ذا ادرٌس  554 -

شركة  ،  ادارة وتشغٌل وتجهٌز المطاعم والكافٌهات والفنادق مع مرعاه    OTTIMOأوتٌمو الدارة المشروعات السٌاحٌة  -  12

ٌجوز  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355المرار الوزاري رلم 

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

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

، عن ادارة  5322برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و  2512سنة ل 355وتشغٌل وتجهٌز المطاعم والكافٌهات والفنادق مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

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

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

 Gفى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : الوحده رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -سنتر العتابً  -ب  4/ 3تجاري  -المبنً التجاري ببٌفرلً هٌلز  -الكائنة بالدور االرضً  - 23
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 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة  -1شركة  ،     Markov Analyticsٌبلت ماركوف للتحل -  13

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

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

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

،  5124برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5صوت وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات  -1عن 

ات اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌان -2وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -روضة زاٌد  -المجاورة الثانٌة  - 12الحً  - 2ة رلم شم -أ  14الحاسبات ، بجهة : 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    Markov Analyticsماركوف للتحلٌبلت  -  25

لتوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول _ اعمال ا2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3البٌانات 

ى من اجل مشروعات البحث والتطوٌر العلم -12حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

،  5124برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار   ،رأس مالها   

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6عن وبالوسائل االلكترونٌة 

تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3مال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات _ اع2وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15

العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء مشروعات البحث والتطوٌر  -12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -روضة زاٌد  -المجاورة الثانٌة  - 12الحً  - 2شمة رلم  -أ  14واالستشعار ، بجهة : 

 شركة  ،  عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر   Markov Analyticsماركوف للتحلٌبلت  -  21

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13(  2553لسنة  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

_  حاضنات  15انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -14

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى  -16ة االعمال االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌاد

،  5124برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى   ،رأس مالها   

انشاء  -13(  2553لسنة  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم عن عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -14وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 -16االعمال  _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة 15المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

 -الشٌخ زاٌد  -روضة زاٌد  -المجاورة الثانٌة  - 12الحً  - 2شمة رلم  -أ  14والثمافى والفنى ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -شركة  ،     Markov Analyticsماركوف للتحلٌبلت  -  22

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

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

 155555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -، عن  5124برلم  25135153،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 

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

 - 12الحً  - 2شمة رلم  -أ  14المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : و

 -الشٌخ زاٌد  -روضة زاٌد  -المجاورة الثانٌة 
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MANAGEMENT    الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة   -شركة  ،   االستثمار والتسوٌك العمارى

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

االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   مع  -بها والتوسع فٌها   استكمال المنشات الخاصه

 -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة   -، عن االستثمار والتسوٌك العمارى  5135برلم  25135153ى ،لٌدت ف 225555555.555شراء   ،رأس مالها   

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

االدارة والتسوٌك السٌاحى  -ه بها والتوسع فٌها  خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاص

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

 -ٌاحٌة السادسة المنطمة الس -ش الوجٌه  312شراء ، بجهة :  -الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  
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MANAGEMENT    شركة  ،  وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء اوبٌعها

ٌها والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها اوادارتها او بحالتها اوبعد الامة المنشات عل

تجهٌز االراضى بمرافك البنٌة االساسٌة ) مٌاه / صرف صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق ( واستغبللها  -استغبللها لحساب الغٌر  

الامة   ،رأس  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -طرق والمٌادٌن  بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك وال

، عن وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555مالها   

علٌها والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة  ومدها بالمرافك واعدادها للبناء اوبٌعها بحالتها اوبعد الامة المنشات

تجهٌز االراضى بمرافك البنٌة االساسٌة ) مٌاه / صرف  -والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها اوادارتها او استغبللها لحساب الغٌر  

الامة وتشغٌل وادارة  -والطرق والمٌادٌن  صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق ( واستغبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك 

 -المنطمة السٌاحٌة السادسة  -ش الوجٌه  312الامة ، بجهة :  -المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة 
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MANAGEMENT   غٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من انشطة عبلجٌة أو طبٌة  شركة  ،  ونش- 

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

من  21ة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشط

بشان شركات  2512لسنة  355ادارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  

ونشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو ، عن  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555االدارة   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -المتكاملة أو العامة وما تضمنه من انشطة عبلجٌة أو طبٌة  

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

ادارة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (   21العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

المنطمة السٌاحٌة  -ش الوجٌه  312بشان شركات االدارة ، بجهة :  2512لسنة  355المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

 -السادسة 
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MANAGEMENT     االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة  -شركة  ،  الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  -تعدٌبلته فى شان سجل المستوردٌن و 1322لسنة  121باحكام المانون رلم 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -البشرٌة 

ق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طر

، عن الفندلٌة و  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر    ،رأس مالها   

فى شان  1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تعدٌبلته سجل المستوردٌن و

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

ق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر ، بجهة : مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طر

 -المنطمة السٌاحٌة السادسة  -ش الوجٌه  312
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MANAGEMENT   ولرار رئٌس الجمهورٌة  2551لسنة  355ئٌس الوزراء رلم شركة  ،  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ر

 2552لسنة  356رلم 

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

اعمال  -تربٌة الخٌول   -الامة المزارع السمكٌة  -مٌن او اللحوم انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التس

اعمال تصمٌم وانتاج   ،رأس مالها    -التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

لسنة  355رئٌس الوزراء رلم ، عن فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551

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

اعمال  -تربٌة الخٌول   -الامة المزارع السمكٌة  -سمٌن او اللحوم انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او الت

ش  312اعمال تصمٌم وانتاج ، بجهة :  -التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

 -المنطمة السٌاحٌة السادسة  -الوجٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تورٌد مستلزمات المصانع  -التورٌدات العمومٌة المدٌنة المنورة للتورٌدات   شركة  ،   -  22

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  ،رأس 

ٌجوز للشركة  -د مستلزمات المصانع تورٌ -، عن التورٌدات العمومٌة  5125برلم  25135153،لٌدت فى  15555.555مالها   

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

بما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ط

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2شمة رلم  -الدور الثالث  -اهالً  2لطعة  3المجاورة  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

 125التوكٌبلت التجارٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    Third Placeثٌرد بلٌس  -  23

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

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

تجارة االغذٌة والمشروبات      ٌجوز للشركة ان  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن التورٌدات  5255م برل 25135153،لٌدت فى  555555.555تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العمومٌة 

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

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

 - 53تجارة االغذٌة والمشروبات      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة : شمة  -المطاعم والكافترٌات 

 -اكتوبر  6 -حدائك اكتوبر  -كمبوند دجلة جاردنز  - 65عمارة 

شركة  ،  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    Third Placeثٌرد بلٌس  -  35

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

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

، عن من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  5255برلم  25135153،لٌدت فى  555555.555لمباشرة 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

 -كمبوند دجلة جاردنز  - 65عمارة  - 53راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -اكتوبر  6 -حدائك اكتوبر 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات فً كافة المجاالت  ) فٌما عدا االستشارات    IASدار الخبراء للخدمات االستشارٌة المتكاملة  -  31

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

من لانون سوق راس المال والئحتة  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تدرٌب  -الدعاٌة واالعبلن  -التسوٌك االلكترونً  -صمٌمات الهندسٌة اعداد الت -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم  5353برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها    -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

سات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال االستشارات فً كافة المجاالت  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرا

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

 -التصمٌمات الهندسٌة  اعداد -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

المجاورة الثاانٌة  263التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة :  -تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -التسوٌك االلكترونً 

 -المحور المركزي  -الحً الرابع  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تمدٌم الخدمات  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا  شركة  ،  فٌما هو مسموح   IASدار الخبراء للخدمات االستشارٌة المتكاملة  -  32

فً  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التخلٌص الجمركً  -اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ 

مع الشركات وغٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 

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

، عن فٌما هو  5353برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

التوكٌبلت التجارٌة  -التخلٌص الجمركً  -تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ  -التورٌدات العمومٌة  -ه لانونا مسموح ب

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

المجاورة الثاانٌة  263مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

 -المحور المركزي  -الحً الرابع  -

شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    IASلخبراء للخدمات االستشارٌة المتكاملة دار ا -  33

 55555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، عن الح 5353برلم  25135115،لٌدت فى 

المحور  -الحً الرابع  -المجاورة الثاانٌة  263وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المركزي 

 -التورٌدات العمومٌة  -تجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا ال -شركة  ،      MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  34

تجارة  -تجالرة وتورٌد فطع الغٌار والبطارٌات واالطارات بكافة انواعها  -تورٌد وتاجٌر وصٌانة المعدات الثمٌلة بكافة انواعها 

االستٌراد والتصدٌر  -الوجبات الغذائٌة سابفة التجهٌز  تورٌد -وتورٌد مستلزمات االمن الصناعى ومهمات السبلمة والصحة المهنٌة 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

رة العامة التجا -، عن  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها   

تجالرة وتورٌد  -تورٌد وتاجٌر وصٌانة المعدات الثمٌلة بكافة انواعها  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

 -تجارة وتورٌد مستلزمات االمن الصناعى ومهمات السبلمة والصحة المهنٌة  -فطع الغٌار والبطارٌات واالطارات بكافة انواعها 

لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وجبات الغذائٌة سابفة التجهٌز تورٌد ال

المهندسٌن  -ش احمد عرابى  22فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ، بجهة :  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

- 

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -شركة  ،      MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  35

تجارة  -تجالرة وتورٌد فطع الغٌار والبطارٌات واالطارات بكافة انواعها  -تورٌد وتاجٌر وصٌانة المعدات الثمٌلة بكافة انواعها 

االستٌراد والتصدٌر  -تورٌد الوجبات الغذائٌة سابفة التجهٌز  -المن الصناعى ومهمات السبلمة والصحة المهنٌة وتورٌد مستلزمات ا

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارة العامة  -، عن  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها   

تجالرة وتورٌد  -تورٌد وتاجٌر وصٌانة المعدات الثمٌلة بكافة انواعها  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

 -ن الصناعى ومهمات السبلمة والصحة المهنٌة تجارة وتورٌد مستلزمات االم -فطع الغٌار والبطارٌات واالطارات بكافة انواعها 

لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -تورٌد الوجبات الغذائٌة سابفة التجهٌز 

المهندسٌن  -عرابى  ش احمد 22فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ، بجهة :  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

- 

شركة  ،  التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  36

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

تمدٌم  -تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعداد دراسات الجدوى االلتصادٌة  -المستودعات والمخازن بكافة انواعها  وتشغٌل وادارة

االستشارات فى المجال الصناعى  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس 

، عن التجارٌة وال ٌنشىء  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555رات   ،رأس مالها   المال واالستحواذ وكذا االستشا

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

اعداد دراسات الجدوى  -ستودعات والمخازن بكافة انواعها انشاء وتشغٌل وادارة الم -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تمدٌم االستشارات فى المجال الصناعى  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -االلتصادٌة 

 -ش احمد عرابى  22، بجهة : واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

 -المهندسٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تجارة وتورٌد ماكٌنات التعبئة واجهزة غربلة ونظافة وتنمٌة  -العاصمة لتجارة المٌكنة الزراعٌة والتكنولوجٌا   شركة  ،   -  31

تجارة وتورٌد  -بٌئٌة الحبوب واجهزة معامل واختبار الحبوب والتماوي والبذور والمبٌدات الزراعٌة وماكٌنات تدوٌر المخلفات ال

اجهزة تسوٌك االرض باللٌزر وشبكات الري الحدٌث بانواعه ومكوناته واجهزة المٌاس والمساحة واالالت الزراعٌة بانواعها 

والمحركات الكهربائٌة ومحركات االالت الزراعٌة بنوعٌها بنزٌن ودٌزل وطلمبات رلع المٌاه والري تجارة وتورٌد وحدات تولٌد 

، عن  5224برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555بالطالة الشمسٌة ولوحات الكهرباء والحبوب   ،رأس مالها   الكهرباء 

تجارة وتورٌد ماكٌنات التعبئة واجهزة غربلة ونظافة وتنمٌة الحبوب واجهزة معامل واختبار الحبوب والتماوي والبذور والمبٌدات  -

تجارة وتورٌد اجهزة تسوٌك االرض باللٌزر وشبكات الري الحدٌث بانواعه ومكوناته  -ٌئٌة الزراعٌة وماكٌنات تدوٌر المخلفات الب

واجهزة المٌاس والمساحة واالالت الزراعٌة بانواعها والمحركات الكهربائٌة ومحركات االالت الزراعٌة بنوعٌها بنزٌن ودٌزل 

ش  3الطالة الشمسٌة ولوحات الكهرباء والحبوب ، بجهة : وطلمبات رلع المٌاه والري تجارة وتورٌد وحدات تولٌد الكهرباء ب

 -الهرم  -حدائك االهرام المدٌمة  -روضة االهرام 

تجارة وتورٌد الصوامع الخاصة بتخزٌن  -العاصمة لتجارة المٌكنة الزراعٌة والتكنولوجٌا   شركة  ،  والحاصبلت الزراعٌة  -  32

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -لعمومٌة التورٌدات ا -المماوالت العامة  -الحبوب 

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

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

،لٌدت  2555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -المماوالت العامة  -بوب تجارة وتورٌد الصوامع الخاصة بتخزٌن الح -، عن والحاصبلت الزراعٌة  5224برلم  25135153فى 

ٌ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 

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

 -الهرم  -حدائك االهرام المدٌمة  -ش روضة االهرام  3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

لمٌكنة الزراعٌة والتكنولوجٌا   شركة  ،   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام العاصمة لتجارة ا -  33

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم 

د الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بع

تجارة وتورٌد معدات المٌكنة الزراعٌة والجرارات الزراعٌة ومعدات المطاحن  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 25135153،لٌدت فى  2555555.555ومضارب االرز ومعدات الخاصة بمصانع االعبلف ومعاصر الزٌوت   ،رأس مالها   

 121والمانون رلم  1322لسنة  125، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  5224برلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  1322لسنة 

 -د الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض بع

تجارة وتورٌد معدات المٌكنة الزراعٌة والجرارات الزراعٌة ومعدات المطاحن ومضارب االرز ومعدات الخاصة بمصانع االعبلف 

 -الهرم  -حدائك االهرام المدٌمة  -الهرام ش روضة ا 3ومعاصر الزٌوت ، بجهة : 

 EM  POWER FOR TRAINING ANDام باور للتدرٌب واالستشارات التنموٌة                                -  45

DEVELOPMENT CONSULT    تمدٌم االستشارات  )  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

ا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات فٌما عد

من لانون سوق راس  21المالٌة 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 

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  5233برلم  25135115،لٌدت فى  3255.555اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

الستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا ا -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21علٌها فى المادة 

 -الشٌخ زاٌد  -ش السبلم  13الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة : 

 EM  POWER FOR TRAINING ANDام باور للتدرٌب واالستشارات التنموٌة                                -  41

DEVELOPMENT CONSULT    شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان

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

،لٌدت فى  3255.555لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  5233برلم  25135115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

 -الشٌخ زاٌد  -ش السبلم  13السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -( شركة  ،   الامة وتشغٌل مخازن االدوٌه)عدا الكٌماوٌات الخطره   BEAUTY BEYOND PHARMAبٌوتى بٌند فارما  -  42

 -تجارة وتوزٌع االدوٌه و المستحضرات الطبٌه البشرٌه و البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المستلزمات الطبٌه 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه البشرٌه و البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌه و الخبلصات الطبٌه و 

( االدوٌه البشرٌه و البٌطرٌه و TOLLالتصنٌع لدى الغٌر) -طهرات و المستلزمات الطبٌه العطور و المكمبلت الغذائٌه الم

،لٌدت فى  155555.555مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌه و الخبلصات الطبٌه و العطور و   ،رأس مالها   

تجارة وتوزٌع االدوٌه و المستحضرات  -، عن الامة وتشغٌل مخازن االدوٌه)عدا الكٌماوٌات الخطره(  6212برلم  25135135

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه  -الطبٌه البشرٌه و البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المستلزمات الطبٌه 

ات و البشرٌه و البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌه و الخبلصات الطبٌه و العطور و المكمبلت الغذائٌه المطهر

( االدوٌه البشرٌه و البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المبٌدات الحشرٌه و TOLLالتصنٌع لدى الغٌر) -المستلزمات الطبٌه 

 لسم -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -( 1552شمة رلم) -الدور العاشر  -ش النٌل االبٌض  6الخبلصات الطبٌه و العطور و ، بجهة : 

شركة  ،  المكمبلت الغذائٌه و المطهرات و المستلزمات الطبٌه و    BEAUTY BEYOND PHARMAبٌوتى بٌند فارما  -  43

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً  -االغذٌه الخاصه و البان االطفال 

ا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضه

سارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.

  

، عن المكمبلت الغذائٌه و المطهرات و المستلزمات الطبٌه و  6212برلم  25135135،لٌدت فى  155555.555مالها    ،رأس  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً  -االغذٌه الخاصه و البان االطفال 

تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد 

سارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

شمة  -الدور العاشر  -ش النٌل االبٌض  6باشرة نشاطها. ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 لسم -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -( 1552رلم)

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،  تجارة وتورٌد المبلبس الجاهزة    Tutta Bella Kidsتوتا بٌبلكٌدز  -  44

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن تجارة وتورٌد المبلبس الجاهزة  6226برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555مالها   

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

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 -ش محً الدٌن ابو الدهب  - 11مباشرة نشاطها ، بجهة : ذعمار رلم ل

التجارة العامة -اٌجٌبت وان للمنتجات الغذائٌة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة وتصنعٌها وتعبئتها لدى الغٌر   -  45

 125التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  التصدٌر والتوكٌبلت -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

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

، عن تجارة وتوزٌع المواد  6561برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها      -ا -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

التصدٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة -الغذائٌة وتصنعٌها وتعبئتها لدى الغٌر  

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125جارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتوكٌبلت الت

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

، بجهة : دمو بجوار شركة  -ا -ل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

 -كوكا كوال فرع الفٌوم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

التجارة  -التورٌدات العمومٌة  -فاٌف ام دبلٌو الدارة المطاعم   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  46

ادارة المشروعات عدا االدارة  -ل وادارة المطاعم والكافترٌات والمحبلت التجارٌة الامة وتشغٌ -االلكترونٌة عن طرٌك االنترنت 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص  2512لسنة  355الفندلٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

فبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والح -الدعاٌة واالعبلن  -بها 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  5162برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555االستٌراد   ،رأس مالها    -علً حدة ( 

وادارة المطاعم والكافترٌات  الامة وتشغٌل -التجارة االلكترونٌة عن طرٌك االنترنت  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -والمحبلت التجارٌة 

بلت العامة الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحف -الدعاٌة واالعبلن  -الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

( بالدور االرضً برج الفردوس  2االستٌراد ، بجهة : محل رلم )  -) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

 -الهرم  -لسم الهرم حوض جبلل  -فٌصل  -( شارع مصرف اللبٌنً  3بالعمار رلم ) 

 1322لسنة  125وكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم فاٌف ام دبلٌو الدارة المطاعم   شركة  ،  والتصدٌر والت -  41

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -المنظمة لهذا الغرض 

، عن  5162برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125لتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتصدٌر وا

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

المماوالت العامة والمتخصصة  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

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

لسم الهرم حوض جبلل  -فٌصل  -ارع مصرف اللبٌنً ( ش 3( بالدور االرضً برج الفردوس بالعمار رلم )  2بجهة : محل رلم ) 

 -الهرم  -

فاٌف ام دبلٌو الدارة المطاعم   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  -  42

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

 155555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز لها ، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  5162برلم  25135152،لٌدت فى 

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

( بالدور االرضً  2والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم ) 

 -الهرم  -لسم الهرم حوض جبلل  -فٌصل  -( شارع مصرف اللبٌنً  3ج الفردوس بالعمار رلم ) بر

التصدٌر  -التصنٌع لدي الغٌر للمبلبس الجاهزة  -سٌلونا ترٌد   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  43

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان 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 

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

، عن التجارة العامة  5115برلم  25135152،لٌدت فى  1155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لها مصلحة او ٌجوز للشركة ان تكون  -التصدٌر  -التصنٌع لدي الغٌر للمبلبس الجاهزة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تشترن باى وجه من 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

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع م

 -الحً السابع  -مجمع الشركة االردنٌة  -المجاورة االولً  - 2الدور  - 15: مكتب رلم 

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار  -ة  ،  التسوٌك العماري شرك   Anasteja for Real Estateانستٌجا للتسوٌك العماري  -  55

ٌجوز للشركة ان  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355الوزاري رلم 

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

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

،  5133برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -عن التسوٌك العماري 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2555امام مدخل زاٌد  -أركان ببلزا  - 4المبنً  -الدور الرابع 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Anasteja for Real Estateانستٌجا للتسوٌك العماري  -  51

، عن والمرارات السارٌة  5133برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

امام مدخل  -أركان ببلزا  - 4المبنً  -على الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الرابع و

 -الشٌخ زاٌد  - 2555زاٌد 

تجارة الجملة والتجزئة للمبلبس  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس    Chic Boutiqشٌن بوتٌن  -  52

 121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -رات واالكسسوا

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  1322لسنة 

 -لة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاو

، عن الامة  5352برلم  25135115،لٌدت فى  65555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  - تجارة الجملة والتجزئة للمبلبس واالكسسوارات -وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

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

 1ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌة  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الهرم  -شارع طارق بن زٌاد محطة التعاون  1ب شمة رلم 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  شركة  ،  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   Chic Boutiqشٌن بوتٌن  -  53

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  5352برلم  25135115،لٌدت فى  65555.555،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 

رع طارق شا 1ب شمة رلم  1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -بن زٌاد محطة التعاون 

النافع للمعدات الطبٌة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   -  54

فة ، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا 6231برلم  25135131،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

 -العجوزة  -ش وادى النٌل  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -التصنٌع لدى الغٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا   التورٌدات العمومٌة  -أبٌلتى للتجارة   شركة  ،   -  55

 االستٌراد والتصدٌر  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322ة لسن 121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض          

،لٌدت فى  1555555.555حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل

 -التصنٌع لدى الغٌر  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا   التورٌدات العمومٌة  -، عن  5251برلم  25135154

 االستٌراد والتصدٌر  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض          
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -ش االهرام  131 - 451او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة : وحدة رلم  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 -الهرم 

أبٌلتى للتجارة   شركة  ،  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  -  56

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

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

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  ، عن وغٌرها التى تزاول 5251برلم  25135154،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

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

 -الهرم  -ش االهرام  131 - 451البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

فادي محمود بطل وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري  -  51

السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات 

ا علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم الخاصه بها والتوسع فٌه

الامة وتشغٌل  -اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

، عن الامة وتشغٌل الفنادق  5351برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555مارٌنا لٌخوت ومبلعب الجولف   ،رأس مالها   

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

فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

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

 -لبرج متفرع من ش الفبلح ش ا 4الامة وتشغٌل مارٌنا لٌخوت ومبلعب الجولف ، بجهة :  -المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

نشاط صناعة السٌنما ومنها  -فادي محمود بطل وشرٌكه   شركة  ،  ومراكز الغوص واالنشطة المكملة لها او المرتبطة بها  -  52

الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع 

اج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة وانت

، عن ومراكز الغوص واالنشطة المكملة لها  5351برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها نشاط صناعة السٌنما  -او المرتبطة بها 

بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -ش البرج متفرع من ش الفبلح  4 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :

 -التورٌدات العمومٌة  -جولدن تٌم للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  53

تشترن باى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -التعبئة والتغلٌف للمواد الغذائٌة والمستلزمات الصناعٌة لدي الغٌر  -التصدٌر 

وجه من 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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  6211برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   احكام 

ٌجوز  -التعبئة والتغلٌف للمواد الغذائٌة والمستلزمات الصناعٌة لدي الغٌر  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

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

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

 -لسم الهرم  -الدور االرضً  -أ حدائك االهرام  121لموانٌن واللوائح ، بجهة : الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

جولدن تٌم للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  65

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ، عن  6211برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -لسم الهرم  -الدور االرضً  -أ حدائك االهرام  121كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،      A& E for     Design        and                    Constructionاٌه اند إى للتصمٌم والمماوالت        -  61

التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة     تلتزم  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة   -ماوالت العامةالم

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

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

،رأس مالها      -االستثمار العمارى  -المماوالت المتخصصة  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا /  -الت العامة، عن المماو 6551برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 121والمانون رلم  1322لسنة  125التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس 1322لسنة 

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

 -االهرام  -ع هضبة حدائك االهرام  265، بجهة :  -االستثمار العمارى  -المماوالت المتخصصة 

شركة  ،  اعداد    A& E for     Design        and                    Constructionٌم والمماوالت       اٌه اند إى للتصم -  62

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

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

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

برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555ها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مال

، عن اعداد التصمٌمات الهندسٌة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  6551

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

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

 -االهرام  -ع هضبة حدائك االهرام  265السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ام دمحم علً المرمانً وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه المنزلٌة مع مراعاة احكام عص -  63

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

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه المنزلٌة مع مراعاة ،  6532برلم  25135124،لٌدت فى  355555.555

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

 - 3الصناعٌة  - 121بالمطعة رلم 

الفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع شركة  ،  الس   INDEXإندكس لبلثاث المكتبً  -  64

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

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، عن السالفة او تش 6533برلم  25135124،لٌدت فى  355555.555مالها   

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

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  -ن  13لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ات االدارٌة والمالٌة والتدرٌب ش ذ م م   شركة  ،  لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها تى تى ام لبلستشار -  65

مص لحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج 

، عن لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة  5112برلم  25135152،لٌدت فى  25555.555والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

ال شبٌهه بأعمالها أو التً لد تعاونها أن تكون لها مص لحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعما

على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 

 -الهرم  -شارع ذكى البطران من شارع المجزر االلى المرٌوطٌه  -ابراج ساره  3المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

تى تى ام لبلستشارات االدارٌة والمالٌة والتدرٌب ش ذ م م   شركة  ،  االستشارات االدارٌة والمالٌة وتدرٌب ادارة الشركات  -  66

على الشئون االدارٌة والمالٌة )  فٌما عدا االستشارات المانونٌة وفٌما عدا االستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

أس المال واالستحواذ وكذلن فٌما عدا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ر

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  21المنصوص علٌها فً المادة 

، عن  5112برلم  25135152،لٌدت فى  25555.555افة التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   السارٌة بشرط استصدار ك

االستشارات االدارٌة والمالٌة وتدرٌب ادارة الشركات على الشئون االدارٌة والمالٌة )  فٌما عدا االستشارات المانونٌة وفٌما عدا 

س المال واالستحواذ وكذلن فٌما عدا االستشارات المالٌة عن األوراق االستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأ

من لانون سوق رأس المال والئحته  21المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -ابراج ساره  3فة التراخٌص البلزمة ، بجهة : التنفٌذٌة ( مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار كا

 -الهرم  -شارع ذكى البطران من شارع المجزر االلى المرٌوطٌه 

 -تاتوه  -تركٌب رموش  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة بٌوتى سنتر )تركٌب أظافر    Alice For Nailsألٌس لؤلظافر   -  61

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات    العناٌة بالبشرة ( -مٌن اب  -فلٌر وبوتكس 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

،لٌدت فى  15555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مٌن  -لٌر وبوتكس ف -تاتوه  -تركٌب رموش  -، عن الامة وتشغٌل وادارة بٌوتى سنتر )تركٌب أظافر  5225برلم  25135153

العناٌة بالبشرة (   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -اب 

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

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

المنطمة  - 212عمارة رلم  -الدور الثانى - 3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شفة رلم 

 -اكتوبر  6 -امح جادو السٌاحٌة السادسة متفرع من س

شركة  ،  تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    intelligent solutionsإنتلٌجنت سلٌوشن  -  62

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

الامة وتشغٌل  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -مصنع لتصنٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌة 

، عن تمدٌم  5236برلم  25135153،لٌدت فى  15555.555وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   الوجوة مع الشركات 

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

من  21ات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشرك

 -التورٌدات العمومٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌة  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -ش السودان  23غٌرها التى تزاول ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و

 -الهرم  -نزلة السمان  -تمسٌم ابو طالب 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    intelligent solutionsإنتلٌجنت سلٌوشن  -  63

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  ،رأس 

او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ، عن اعماال شبٌهة باعمالها  5236برلم  25135153،لٌدت فى  15555.555مالها   

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

زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 -الهرم  -نزلة السمان  -تمسٌم ابو طالب  -ش السودان  23: 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    ROBUSTAروبوستا  -  15

 نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  6255برلم  25135135،لٌدت فى  12555.555،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -2555ش زاٌد  452على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة وتشغٌل مصنع لطحن  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االغذٌة سابمة التجهٌز    ROBUSTAروبوستا  -  11

الامة وتشغٌل   -البن بانواعه وما ٌشتك منه من منتجات وانتاج معدات وماكٌنات تجهٌز واعداد المهوة  وتحمٌص وتعبئة وتغلٌف

مصنع لتصنٌع السٌكوالتة والحلوٌات ومكسبات الطعم من المكسرات والمشروبات ) عدا الكحولٌة ( انشاء وادارة مراكز التدرٌب 

الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  -العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

، عن الامة وتشغٌل مصنع  6255برلم  25135135،لٌدت فى  12555.555الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك   ،رأس مالها   

لٌف البن بانواعه وما ٌشتك منه من منتجات الامة وتشغٌل مصنع لطحن وتحمٌص وتعبئة وتغ -لتصنٌع االغذٌة سابمة التجهٌز 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السٌكوالتة والحلوٌات ومكسبات الطعم من المكسرات   -وانتاج معدات وماكٌنات تجهٌز واعداد المهوة 

الامة وتشغٌل  -ات والمشروبات ) عدا الكحولٌة ( انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوم

 -2555ش زاٌد  452المراكز التجارٌة وسبلسل االمداد بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد 

رئٌس  شركة  ،  خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار   ROBUSTAروبوستا  -  12

     2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

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

 6255برلم  25135135،لٌدت فى  12555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

وما  2551لسنة  355ئٌس الوزراء رلم ، عن خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار ر

     2552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -2555ش زاٌد  452طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

بالبشرة والشعر شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة    Ia Femme Beauty Centerفٌمً بٌوتً سنتر  -  13

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -والجسم ) بٌوتً سنتر ( 

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

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

 6254برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -لعناٌة بالبشرة والشعر والجسم ) بٌوتً سنتر ( ، عن الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل ل

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 ، بجهة 

 -ش محمود دٌاب حدائك جزٌرة الدهب  1: 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -االستثمار العماري  -كة  ،  المماوالت العامة فاضل جروب لبلستثمار العماري   شر -  14

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

ى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراض

لسنة  355طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،  5254برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555لسنة   ،رأس مالها    356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551

استصبلح  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -االستثمار العماري  -عن المماوالت العامة 

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

ضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك أن تكون االرا

لسنة ،  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الهرم  -ن حدائك االهرام  13بجهة : 

 125التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  - 2552روب لبلستثمار العماري   شركة  ،  فاضل ج -  15

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة 

لبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه صرف ( واعدادها ل -مٌاه  -بالمرافك ) كهرباء 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

التصدٌر والتوكٌبلت  - 2552، عن  5254برلم  25135153دت فى ،لٌ 155555.555مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

اء او بٌعها بحالتها او بعد الامة صرف ( واعدادها للبن -مٌاه  -االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها 

 -هرم ال -ن حدائك االهرام  13ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة :  -لحسابها او لحساب الغٌر 

فاضل جروب لبلستثمار العماري   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -  16

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 وجه من الوجوة مع  5254برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -الهرم  -ن حدائك االهرام  13البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

العالمٌة العربٌة الطهاه   شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -  11

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

الامة وتنظٌم المعارض  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

وز للشركة ٌج -الامة وتشغٌل مركز للتدرٌب الفندلً  -والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

، عن تمدٌم االستشارات )  5253برلم  25135154،لٌدت فى  25555.555ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

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

من لانون سوق راس  21ق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة عن االورا

 -الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -برج الهدي ش الهداٌة  12للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : ٌجوز  -الامة وتشغٌل مركز للتدرٌب الفندلً 

 -الهرم  -فٌصل 

العالمٌة العربٌة الطهاه   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  -  12

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

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

، عن وجه من الوجوة مع الشركات  5253رلم ب 25135154،لٌدت فى  25555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -برج الهدي ش الهداٌة  12والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -فٌصل 

التورٌدات  -الامة وتشغٌل محطة متنملة للخرسانة الجاهزة وسابمة التجهٌز  -خبراء االبداع   شركة  ،  المماوالت العامة  -  13

ٌجوز  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العمومٌة 

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

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

الامة وتشغٌل محطة  -، عن المماوالت العامة  5354برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555الحكام المانون   ،رأس مالها   

لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -لتورٌدات العمومٌة ا -متنملة للخرسانة الجاهزة وسابمة التجهٌز 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322

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

 -شارع نوال  3بالعمار رلم  2فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : شمة رلم 

لسارٌة وعلى الشركة الحصول خبراء االبداع   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا -  25

، عن والئحتة  5354برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -شارع نوال  3بالعمار رلم  2بجهة : شمة رلم نشاطها ، 

 -االستثمار والتسوٌك العماري  -شركة  ،  ادارة وتملن وبٌع العمارات والغٌبلت    LIAISON PROPERTYلٌازوا للعمارات  -  21

وة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج -تورٌد الفرش واالثاث والمستلزمات العمارٌة 

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

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

 رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاوالم

االستثمار  -، عن ادارة وتملن وبٌع العمارات والغٌبلت  5311برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان  -تورٌد الفرش واالثاث والمستلزمات العمارٌة  -والتسوٌك العماري 

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

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

 22الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

 -حً االشجار  - 53بالعمار رلم 
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الحرمٌن ٌوناٌتد لبلستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -  22

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

كة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشر

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -تجارة خامات الببلستٌن  -التورٌدات العمومٌة  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 6543برلم  25135121،لٌدت فى  2555555.555لها مصلحة   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون  -مواد التعبئة والتغلٌف 

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

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

ا مصلحة ، ٌجوز للشركة ان تكون له -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد التعبئة والتغلٌف  -تجارة خامات الببلستٌن  -العمومٌة 

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  413بجهة : المطعة رلم 

إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة المماوالت  -  23

و بٌع و تاجٌر والامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة شراء  -التسوٌك و االستثمار العماري.  -العامة والمتخصصة والمتكاملة 

المٌام  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -. 

تبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها شراء وبٌع وتاجٌر وام -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -بأعمال التشطٌبات والدٌكور 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555ومدها بالمرافك   ،رأس مالها   

ٌع و تاجٌر شراء و ب -التسوٌك و االستثمار العماري.  -به لانونا / التورٌدات العمومٌة المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري  -إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -والامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . 

شراء وبٌع وتاجٌر  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -المٌام بأعمال التشطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والتجاري 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44ن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ، بجهة : وامتبل

إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً  -  24

تمٌم  -تملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه ل

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  -التصدٌر  -األصول العمارٌة 

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

، عن واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555المنصوص   ،رأس مالها   

كها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌ

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -التصدٌر  -تمٌم األصول العمارٌة  -لحسابها او لحساب الغٌر 

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

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص ، بجهة : 

إدارة   -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  علٌها فى المادة  -  25

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355لم المشروعات  مع مرعاه المرار الوزاري ر

الامة   -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌة واالعبلن  -الترخٌص بها 

مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها  -رس الدولٌة( وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) وفٌما عدا المدا

من  21، عن علٌها فى المادة  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555)دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة(   ،رأس مالها   

بشان شركات  2512لسنة  355لم إدارة المشروعات  مع مرعاه المرار الوزاري ر  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

الامة وتشغٌل مركز  -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌة واالعبلن  -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 -رس الدولٌة( الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) وفٌما عدا المدا  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها )دون ممارسة العملٌة التعلٌمٌة( ، بجهة : 

إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة  -انشاء الجامعات تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة  -إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،   -  26

 -الامة وتشغٌل دور نماهه المرضى  -الامة وتشغٌل مراكز طبٌة  -متكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة أو ال

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -وت ص -الفنٌه من )تصوٌر 

انشاء الجامعات  -، عن  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر   ،رأس مالها   

 -المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو  -تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو  -الامة وتشغٌل دور نماهه المرضى  -الامة وتشغٌل مراكز طبٌة 

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ش جزٌرة  44اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ، بجهة :  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف 

 -المهندسٌن  -العرب 

تاجٌر كافة  -االذاعً ( إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  -  21

تنظٌم المهرجانات الفنٌة و  -إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

إلنتاج إلى موالع إلامة أو إدارة محطات استمبال الغاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الغاز من موالع ا -الثمافٌة و الغنائٌة 

تمدٌم الخدمات   -االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول 

، عن ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555البترولٌة   ،رأس مالها   

إدارة و تشغٌل دور  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -اعً ( استدٌوهات البث االذ

إلامة أو إدارة محطات استمبال الغاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع  -تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة  -العرض السٌنمائى 

اج إلى موالع االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، أو مد شبكات الغاز من موالع اإلنت

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44تمدٌم الخدمات البترولٌة ، بجهة :   -وال ٌشمل ذلن نمل البترول 

 -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -وتشمل  إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف -  22

االعمال المدٌنة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة البلزمة الغراض البترول  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة 

 -انابٌب االنتاج الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف و -معالجة االسطح من الترسٌبات  -المكملة العمال الحفر والصٌانة 

الامة وتشغٌل مركز خدمة وصٌانة الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات تأجٌر  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً 

، عن المساندة  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(   ،رأس مالها   

حفر ابار المٌاه  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -ستكشاف وتشمل لعملٌات الحفر واال

 -معالجة االسطح من الترسٌبات  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -واالبار غٌر العمٌمة البلزمة الغراض البترول 

الامة وتشغٌل مركز خدمة  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً  -تغلٌف وانابٌب االنتاج الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر ال

ش جزٌرة العرب  44وصٌانة الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات تأجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -

 -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس   -كة  ،  إدران للمماوالت واالستثمار   شر -  23

إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل  -تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات  -تلٌفون( 

لها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجع -معرض على حدة( 

 2552لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2551لسنة 355المستصلحة. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج   ،رأس مالها    -

 -تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات  -تلٌفون(  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس   -عن 

استصبلح وتجهٌز األراضً  -إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة( 

ها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس بالمرافك األساسٌة التً تجعل

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  - 2552لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2551لسنة 355الوزراء رلم 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44النتاج ، بجهة : 

إلامة المزارع السمكٌة  -لمماوالت واالستثمار   شركة  ،  السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم إدران ل -  35

-  

إلامة  -الامة وتشغٌل المجازر االلٌة  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  

 -والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها وتشغٌل الثبلجات

إلامة أو تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات  -الشحن الجوي والبحري والبري  -التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها 

، عن السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض  5132برلم  25135153ت فى ،لٌد 55555.555الصرف الصحً أو   ،رأس مالها   

  -إلامة المزارع السمكٌة  -او التسمٌن او اللحوم 

إلامة  -الامة وتشغٌل المجازر االلٌة  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  

 -المحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدهاوتشغٌل الثبلجات و

إلامة أو تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات  -الشحن الجوي والبحري والبري  -التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها 

 -هندسٌن الم -ش جزٌرة العرب  44الصرف الصحً أو ، بجهة : 

إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة  -إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  الصرف الصناعً والتنمٌة وتوصٌبلتها.  -  31

تصمٌم أو إنشاء أو  -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها   -وإدارتها واستغبللها وصٌانتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.  -شغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن أو بٌن المدن. إدارة وت

( سواء كانت تحت سطح األرض أو t.o.bإلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم)

، عن الصرف الصناعً والتنمٌة  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555رأس مالها   فولها وعدادات تنظٌم انتظار   ،

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة  -إنشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وإدارتها واستغبللها وصٌانتها  -وتوصٌبلتها. 

وتشغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌة داخل المدن أو بٌن المدن. تصمٌم أو إنشاء أو إدارة  -خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها  

إلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل  -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.  -

المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44بجهة :  ( سواء كانت تحت سطح األرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار ،t.o.bوإعادة التسلٌم)

- 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التورٌدات العمومٌة  -البروج المشٌدة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  32

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

كما ٌ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  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  5132برلم  25135153،لٌدت فى  65555.555

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

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

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

 - 15شمة  34لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً السادس ش دولسً عمارة 

(   شركة  ،  ا لامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الزراعٌة المتمٌزة وتجفٌفها NILE GARDENS LLCناٌل جاردنز )  -  33

واستخبلص الزٌوت من الثمار والنباتات واالعشاب العطرٌة والطبٌة والغذائٌة وانتاج مستحضرات التجمٌل الطبٌعٌة وتصنٌع كل ما 

 التصدٌر      -سبك لدى الغٌر 

ٌ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 ا لامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات  5212برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555ها   طبما الحكام   ،رأس مال

الزراعٌة المتمٌزة وتجفٌفها واستخبلص الزٌوت من الثمار والنباتات واالعشاب العطرٌة والطبٌة والغذائٌة وانتاج مستحضرات 

 التصدٌر      -التجمٌل الطبٌعٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

 

ٌ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 

 -اكتوبر  6 - 1رلم  3مبنى تجارى مشروع الكرمة طبما الحكام ، بجهة : 

(   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات NILE GARDENS LLCناٌل جاردنز )  -  34

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  5212برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنى تجارى مشروع 

 -اكتوبر  6 - 1رلم  3الكرمة 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    H.S.G Real Estateطوٌر اتش اس جً لبلستثمار والت -  35

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

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

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او  5251برلم  25135153،لٌدت فى  1555555.555مالها   

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي الجنوبً  -مبنً السراٌا مول  -علوي  3الدور  - 2مكتب 
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 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتشغٌل  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري    H.S.G Real Estateلبلستثمار والتطوٌر  اتش اس جً -  36

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

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

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

، عن  5251برلم  25135153،لٌدت فى  1555555.555ا   المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع   ،رأس ماله

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العماري 

ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او 

والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 

علوي  3الدور  - 2تب مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع ، بجهة : مك

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي الجنوبً  -مبنً السراٌا مول  -

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -شركة  ،     H.S.G Real Estateاتش اس جً لبلستثمار والتطوٌر  -  31

ل واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس الما

اعداد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم  االستٌراد والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام -دراسات الجدوي للمشروعات 

، عن  5251برلم  25135153،لٌدت فى  1555555.555فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم   ،رأس مالها    1322لسنة  121

ل واالستحواذ تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس الما -

من  21وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

االستٌراد والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

الدور  - 2فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة : مكتب  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم  باحكام

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي الجنوبً  -مبنً السراٌا مول  -علوي  3

رٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى شركة  ،  اعمال الوكالة التجا   H.S.G Real Estateاتش اس جً لبلستثمار والتطوٌر  -  32

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

الامة  -الدعاٌة واالعبلن  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -وتنظٌم المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

،لٌدت فى  1555555.555تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

تجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول ، عن اعمال الوكالة ال 5251برلم  25135153

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

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار  - الدعاٌة واالعبلن -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

الشٌخ  -ً المحور المركزي الجنوب -مبنً السراٌا مول  -علوي  3الدور  - 2وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : مكتب 

 -زاٌد 

 -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -شركة االهرام لخدمة رجال االعمال   شركة  ،  تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -  33

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

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

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

، عن تمدٌم  5222برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلزمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -خدمات رجال االعمال ) فاكس 

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

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

 35لبلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -شارع هارون 

االندلس للرخام والجرانٌت   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  -  155

ارٌة وعلى ، عن واللوائح والمرارات الس 5351برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

برج عز العرب ناصٌة مسجد عبدهللا بجوار مدرسة  12الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -طرٌك المنشٌة  -السعودي الخاصة 
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 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة  -والجرانٌت  االندلس للرخام والجرانٌت   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلً وتلمٌع الرخام -  151

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -وتشغٌل وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً بكافة انواعة تجارة وتورٌد مواد البناء 

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

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لنشر  5351برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتً بكافة انواعة تجارة وتورٌد  -جرانٌت وتمطٌع وصمل وجلً وتلمٌع الرخام وال

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

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

برج عز العرب ناصٌة مسجد عبدهللا  12تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

 -فٌصل  -طرٌك المنشٌة  -بجوار مدرسة السعودي الخاصة 

بٌوتى سنتر         ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -مساج  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز سبا    5فاٌف للتجمٌل  -  152

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

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

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

بٌوتى سنتر         ٌجوز  -مساج  -ل مركز سبا ، عن الامة وتشغٌ 5126برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555مالها   

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 152البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المجاورة الرابعة الحى الثامن فٌبل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -شركة  ،  التصدٌر    Top Herbsتوب هربس  -  153

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

ما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با -، عن التصدٌر  5123برلم  25135153

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

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

 -ش الملن فٌصل  126والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة    3K For Tradingثري كً للتجارة  -  154

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125توكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر وال

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

تجارة وتورٌد االثاث  -بما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

، عن التجارة العامة  5223برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -المكتبً والمنزلً 

كٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون االستٌراد والتصدٌر والتو -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125رلم 

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

 -ش المرٌوطٌة  36ٌجوز للشركة ان ، بجهة :  -تجارة وتورٌد االثاث المكتبً والمنزلً  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الهرم  -فٌصل 

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها    3K For Tradingثري كً للتجارة  -  155

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

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

،لٌدت فى  155555.555حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة ال

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  5223برلم  25135153

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

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

 -الهرم  -فٌصل  -ش المرٌوطٌة  36على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  2511لسنة  12سمٌر سبلمه محمود وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  156

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

ستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان ت

تربٌة  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان   ،رأس مالها   

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  2511لسنة  12، عن انشطة داخل لانون  5355

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

 355دم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخ

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

 -منشٌة المناطر  -ناحٌة زمام ابو غالب  -السٌلمانٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  جولف 23او االلبان ، بجهة : فٌبل 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج  -سمٌر سبلمه محمود وشرٌكه   شركة  ،  او التسمٌن او اللحوم  -  151

: تجارة وتوزٌع االسمده  2511لسنة  12نشطة خارج لانون ا -السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

تجارة االلمشة والمنسوجات والبولستر تلتزم الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  -والمبٌدات الزراعٌة والبذور واالعبلف 

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

تربٌة جمٌع  -، عن او التسمٌن او اللحوم  5355برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها      12االستثمار رلم 

 12طة خارج لانون انش -انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

تجارة االلمشة والمنسوجات والبولستر تلتزم الشركة  -: تجارة وتوزٌع االسمده والمبٌدات الزراعٌة والبذور واالعبلف  2511لسنة 

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

 -جولف السٌلمانٌة طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  23، بجهة : فٌبل  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -منشٌة المناطر  -ناحٌة زمام ابو غالب 

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2511سمٌر سبلمه محمود وشرٌكه   شركة  ،  لسنة  -  152

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

علً ان التتمتع  2511، عن لسنة  5355برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555لها   البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ما

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

جولف السٌلمانٌة طرٌك مصر اسكندرٌة  23، بجهة : فٌبل وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 -منشٌة المناطر  -ناحٌة زمام ابو غالب  -الصحراوي 

أنوار النٌل للتورٌدات والمواد الغذائٌة   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  -  153

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

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  6513برلم  25135122،لٌدت فى  555555.555

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

 -الكعابً الجدٌدة  -المدرسة 

استصبلح  -أنوار النٌل للتورٌدات والمواد الغذائٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة والزٌوت  -  115

راع  , واستزراع االراضى المستصلحة فٌما عدا المناطك الصادر بها وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستز

 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355لرار رئٌس الوزراء رلم 

جارٌة تلتزم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت الت -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص المواد الغذائٌة  -

،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها      1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة والزٌوت  6513برلم  25135122

ع  , واستزراع االراضى المستصلحة فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزرا

 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355

رٌة تلتزم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجا -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص المواد الغذائٌة  -

 -الكعابً الجدٌدة  -ش المدرسة  15، بجهة :  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

أنوار النٌل للتورٌدات والمواد الغذائٌة   شركة  ،  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء  -  111

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

، عن فى  6513برلم  25135122،لٌدت فى  555555.555ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

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

التورٌدات العمومٌة  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

 15التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

 -الكعابً الجدٌدة  -ش المدرسة 

شركة  ،   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا    SUPPLY COMPANY FOR STUDENTصببلى للخدمات الطبلبٌة  -  112

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

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص وص علٌها فى المادة 

 25135115،لٌدت فى  15555.555ساطة فى انهاء اجراءات التحاق الطبلب بالجامعات  ،رأس مالها   الو -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس  5231برلم 

وراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنص وص المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن اال

الوساطة فى انهاء اجراءات التحاق الطبلب بالجامعات ، بجهة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21علٌها فى المادة 

 -اكتوبر  6- 1ح  - 313عمارة -: الدور االول 

علً المرزوح وشرٌكه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة عبد الرحمن احمد  -  113

والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار 

الامة وتشغٌل مصنع  - 2552لسنة  356ر رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم و مراعاة لرا 2551لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن  5314برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

لسنة  356عربٌة رلم و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر ال 2551لسنة  355مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  - 2552

 -فٌصل  -من ش العشرٌن  2 -ش عبد العالً  64الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

انشاء  -دي متولً نصر وشرٌكه   شركة  ،  انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة ( حسٌن حسٌن رش -  114

الجامعات / انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25135115،لٌدت فى  555555.555رة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباش

انشاء الجامعات / انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد  -، عن انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة (  5315

لحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التعلٌم الفنً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -مركز خدمات خدمات الحً الثالث والرابع  -سنتر كنوز  -الدور الثانً  - 1نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة    Quails pharmaكوٌلز فارما  -  115

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة  6132برلم  25135123،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     لمباشرة نشاطها

 -الهرم  -محطة الوفاء واالمل  -ش الهرم  44الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌع وتسجٌل و تسوٌك االدوٌة البشرٌة والمكمبلت توز -ادارة الصٌدلٌات  -شركة  ،     Quails pharmaكوٌلز فارما  -  116

الغذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة واالدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات واالعشاب الطبٌة والعطور 

والتصدٌر االستٌراد  -ومستحضرات التنظٌف والمطهرات الصناعٌة واالسمدة العضوٌة واالغذٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

برلم  25135123،لٌدت فى  5555555.555المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس   ،رأس مالها   

زٌع وتسجٌل و تسوٌك االدوٌة البشرٌة والمكمبلت الغذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة تو -ادارة الصٌدلٌات  -، عن  6132

واالدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات واالعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌف والمطهرات الصناعٌة 

والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة     تلتزم الشركة باحكام  االستٌراد -واالسمدة العضوٌة واالغذٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم 

 -الهرم  -محطة الوفاء واالمل  -ش الهرم  44ٌنشىء تاسٌس ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

شركة  ،  الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة    Quails pharmaكوٌلز فارما  -  111

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

، عن الشركة اى حك  6132برلم  25135123،لٌدت فى  5555555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 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 التى تزاول 

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

محطة  -ش الهرم  44تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 -الهرم  - الوفاء واالمل

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    T B & CIE EGYPTتً بً اند سً اي اٌة اٌجٌبت  -  112

، عن والمرارات السارٌة  5343برلم  25135114،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شرق نادي  -ش صبلح جاهٌن  3 - 5تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 -المهندسٌن  -الترسانه 

شركة  ،   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة    T B & CIE EGYPTتً بً اند سً اي اٌة اٌجٌبت  -  113

بة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناس

ادارة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات بشان ش 2512لسنة  355المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

،  5343برلم  25135114،لٌدت فى  155555.555السٌاحة   ،رأس مالها    -االشراف علً تنفٌذ المشروعات  -الترخٌص بها 

اسبة زٌادة راس المال عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

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

 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

السٌاحة ، بجهة :  -االشراف علً تنفٌذ المشروعات  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  بشان

 -المهندسٌن  -شرق نادي الترسانه  -ش صبلح جاهٌن  3 - 5شمة رلم 

لن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي شركة  ،  العبلجٌة للمرضً وذ   T B & CIE EGYPTتً بً اند سً اي اٌة اٌجٌبت  -  125

ٌجوز  -المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات لعبلجهم وكل ماسبك الٌشمل نشاط الوساطة فً التامٌن 

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

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

برلم  25135114،لٌدت فى  155555.555الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

ً وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات ، عن العبلجٌة للمرض 5343

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لعبلجهم وكل ماسبك الٌشمل نشاط الوساطة فً التامٌن 

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

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

 -المهندسٌن  -شرق نادي الترسانه  -ش صبلح جاهٌن  3 - 5، بجهة : شمة رلم 

 -التورٌدات العمومٌة  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.  -  121

شراء وبٌع وتاجٌر والامه الوحدات االدراٌه والسكنٌه  -االستثمار والتسوٌك العمارى  -المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله 

 -اعداد التصمٌمات الهندسٌه  -انشطه البناء لبلسكان العائلى واالداري والتجاري  -اد دراسات الجدوى للمشروعات اعد -والفندلٌه 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور 

، عن التجارة العامة  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مالها   وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء   ،رأس 

االستثمار والتسوٌك  -المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 

انشطه البناء  -داد دراسات الجدوى للمشروعات اع -شراء وبٌع وتاجٌر والامه الوحدات االدراٌه والسكنٌه والفندلٌه  -العمارى 

االشراف على تنفٌذ  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌه  -لبلسكان العائلى واالداري والتجاري 

شارع  55:  شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء ، بجهة -المشروعات 

 -شاهٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

اٌهاب ابراهٌم الطٌب وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الجلدٌة واالحذٌة    مع مراعاة احكام  -  122

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الجلدٌة واالحذٌة    مع  5131برلم  25135153،لٌدت فى  3555555.555

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

 -اكتوبر  6 -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  612المطعة رلم 

سٌلتال كٌر   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  123

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  5253برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555

 -المحور المركزي  -الحً التاسع  -مجمع انوار طٌبة  -ب  22، بجهة : بلون 

الصٌانة  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -سٌلتال كٌر   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  124

ات وغٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك -العامة وصٌانه كافة االجهزة الكهربائٌة 

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  5253برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555ٌة   ،رأس مالها   السار

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الصٌانة العامة وصٌانه كافة االجهزة الكهربائٌة  -التصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

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

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

المحور المركزي  -الحً التاسع  -مجمع انوار طٌبة  -ب  22ٌة ، بجهة : بلون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

- 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة    AKMAMأكمام لتنمٌة الموارد البشرٌة والتصمٌمات الهندسٌة  -  125

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -الموارد البشرٌة 

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

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

،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  5252برلم  25135154

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

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

 -المحور المركزي  - 2الحً الثالث مجاورة  221البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ادارة المدارس وتمدٌم شركة  ،  الامة وتشغٌل و   West Polygon Developmentsوٌست بولٌجون للتنمٌة العمارٌة  -  126

 -االستثمار والتطوٌر العماري  -الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات  -الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما عداد المدارس الدولٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

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

،لٌدت فى  55555555.555مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

الامة  -وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما عداد المدارس الدولٌة ، عن الامة وتشغٌل  5355برلم  25135115

الامة وتشغٌل  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -االستثمار والتطوٌر العماري  -وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -وادارة المطاعم والكافترٌات 

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

 -سٌتً ستار  -الحً العاشر  - 3عمارة  214تشترٌها ، بجهة : محل 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    West Polygon Developmentsللتنمٌة العمارٌة وٌست بولٌجون  -  121

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

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  5355برلم  25135115فى ،لٌدت  55555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -سٌتً ستار  -الحً العاشر  - 3عمارة  214لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

التوكٌبلت  -الدعاٌة واالعبلن  -شركة  ،  انهاء اجراء التحاق الطبلب بالجماعات االجنبٌة    Westtonesوٌستونز  -  122

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

لشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس ا

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

، عن انهاء  5321برلم  25135111فى ،لٌدت  55555.555باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى   ،رأس مالها   

لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -الدعاٌة واالعبلن  -اجراء التحاق الطبلب بالجماعات االجنبٌة 

ركة اى فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الش 1322لسنة  121والمانون رلم  1322

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 ،  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -حدائك االهرام  -الجٌش شارع  -ن  413بجهة : العمار رلم 

شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى    Westtonesوٌستونز  -  123

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

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

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  5321برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555

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 

 -ائك االهرام حد -شارع الجٌش  -ن  413: العمار رلم 

دماس تاور لبلستثمار العماري   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  -  135

ح وائان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت  4555555.555والمرارات السارٌة 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  5312برلم  25135115فى 

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

لسم الطالبٌة  -ترسا  -ش المدس العربً  5السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة  -تجارة الواد الغذائٌة  -كة  ،  االستثمار العماري دماس تاور لبلستثمار العماري   شر -  131

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

ى التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول عل

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

، عن  5312م برل 25135115،لٌدت فى  4555555.555الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -تجارة الواد الغذائٌة  -االستثمار العماري 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1322لسنة  121

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

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

 -الهرم  -لبٌة لسم الطا -ترسا  -ش المدس العربً  5بجهة : 

شركة  ،  اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات    Callvita Egyptكالفٌتا مصر  -  132

بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب 

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

االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن اعمال التوصٌف  5231برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها    _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  

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

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

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف  -وصورة وبٌانات 

هة : العمار علً انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات ، بج

 -حدائك االهرام  -بالمنطمة ح  312المطعة رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -شركة  ،  نمل وتداول البٌانات    Callvita Egyptكالفٌتا مصر  -  133

جاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى م -تكنولوجٌا المعلومات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

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

، عن نمل وتداول  5231برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز االستشارات  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -البٌانات 

 -جاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال والدراسات المتخصصة فى م

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

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : العمار علً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ

 -حدائك االهرام  -بالمنطمة ح  312المطعة رلم 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    Callvita Egyptكالفٌتا مصر  -  134

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

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  5231برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555

ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -حدائك االهرام  -بالمنطمة ح  312علً المطعة رلم 

شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص    T & K Groupتً اند كً جروب        -  135

تجارة االسمدة العضوٌة والزراعٌة والكٌماوٌات و المبٌدات والمواد البلصمة والمواد العطرٌة والمنظفات الصناعٌة والزٌوت 

ومهمات ومستلزمات البناء واالدوات الصحٌة والكهربائٌة ومدخبلت الصناعات الغذائٌة  العطرٌة ومستحضرات التجمٌل ومواد

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  -التورٌدات العمومٌة  -المصرٌة وااللمشة و المنسوجات والغزل واالعبلف والتغذٌة الحٌوانٌة 

، عن  5232برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555ها   لسنة   ،رأس مال 125التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة االسمدة العضوٌة والزراعٌة والكٌماوٌات و المبٌدات 

مهمات ومستلزمات البناء والمواد البلصمة والمواد العطرٌة والمنظفات الصناعٌة والزٌوت العطرٌة ومستحضرات التجمٌل ومواد و

واالدوات الصحٌة والكهربائٌة ومدخبلت الصناعات الغذائٌة المصرٌة وااللمشة و المنسوجات والغزل واالعبلف والتغذٌة الحٌوانٌة 

ارع ش 4لسنة ، بجهة :  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -

 -الدلً  -عبد الرحمن الرافعً 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322شركة  ،     T & K Groupتً اند كً جروب        -  136

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

ادارة المشروعات ) ماعدا االدارة  -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  لمزاولة

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355الفندلٌة ( مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555عدا االستشارات المانونٌة   ،رأس مالها    تمدٌم االستشارات  ) فٌما -الترخٌص بها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322، عن  5232

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

لسنة  355ادارة المشروعات ) ماعدا االدارة الفندلٌة ( مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ما عدا االستشارات تمدٌم االستشارات  ) فٌ -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512

 -الدلً  -شارع عبد الرحمن الرافعً  4المانونٌة ، بجهة : 

شركة  ،  واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال    T & K Groupتً اند كً جروب        -  131

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

التنمٌب  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

تعبئة وتغلٌف المواد والسلع  -ترٌنج تمدٌم خدمات الكا -استغبلل المناجم والمحاجر  -عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها 

، عن واالستشارات والدراسات  5232برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555الدعاٌة   ،رأس مالها    -الغذائٌة لدي الغٌر 

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

الامة وتشغٌل مركز العداد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تمدٌم خدمات  -استغبلل المناجم والمحاجر  -التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 -الدلً  -شارع عبد الرحمن الرافعً  4الدعاٌة ، بجهة :  -تعبئة وتغلٌف المواد والسلع الغذائٌة لدي الغٌر  -ترٌنج الكا
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 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركة  ،  واالعبلن    T & K Groupتً اند كً جروب        -  132

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -، عن واالعبلن  5232برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555

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 

عبد  شارع 4الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الدلً  -الرحمن الرافعً 

المماوالت العامة والمتخصصة  -شركة  ،  ادارة وصٌانة العمارات    Global Royal Homesجلوبال روٌال هومز  -  133

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -والمتكاملة 

صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً  -مٌاه  -وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

المٌام  -والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

، عن ادارة وصٌانة  6215برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل   ،رأس مالها    باعمال

شراء وبٌع  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -العمارات 

صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او  -مٌاه  -مها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌ

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

الشٌخ  - 2المجاورة  - 16الحً  135مال تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل ، بجهة : المٌام باع -استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

 -زاٌد 

التسوٌك  -شركة  ،  الحدائك والطرق والمٌادٌت ) البلند سكٌب (    Global Royal Homesجلوبال روٌال هومز  -  145

الامة وتنظٌم  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -لهندسٌة اعداد التصمٌمات ا -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -واالستثمار العماري 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  -المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

لتجارة العامة والتوزٌع فٌما ا -اعداد التصمٌمات المعمارٌة  -المٌام باعمال التشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة والدٌكور  -والكافترٌات 

، عن  6215برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555التورٌدات العمومٌة وعلً   ،رأس مالها    -هو مسموح به لانونا 

اعداد  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -التسوٌك واالستثمار العماري  -الحدائك والطرق والمٌادٌت ) البلند سكٌب ( 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -ندسٌة التصمٌمات اله

المٌام باعمال التشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة والدٌكور  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -البلزمة لكل معرض علً حده 

الحً  135التورٌدات العمومٌة وعلً ، بجهة :  -جارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا الت -اعداد التصمٌمات المعمارٌة  -

 -الشٌخ زاٌد  - 2المجاورة  - 16

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول    QUATTRO UNITED LTDكواترو ٌوناٌتد لٌمتد  -  141

د تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل

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

 6225برلم  25135135،لٌدت فى  15555.555شرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2الجزٌرة  - 6مجاورة  1حً  1: فٌبل رلم 

م االستشارات المالٌة واالدارٌة وفً مجال تطوٌر االعمال االدارٌة وتصمٌم الهٌاكل شركة  ،  تمدٌ   Ripple 6 6رٌبل  -  142

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

من  21املة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات الع

اعادة هٌكلة الشركات والمشروعات من الناحٌة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

الستشارات المالٌة واالدارٌة وفً ، عن تمدٌم ا 6234برلم  25135131،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها      -االدارٌة فمط 

مجال تطوٌر االعمال االدارٌة وتصمٌم الهٌاكل التنظٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 

ة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العامل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

اعادة  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -الشٌخ زاٌد  - 1لرٌة الجزٌرة  - 16، بجهة : فٌبل  -هٌكلة الشركات والمشروعات من الناحٌة االدارٌة فمط 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Ripple 6 6رٌبل  -  143

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

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

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

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  ، عن 6234برلم  25135131،لٌدت فى  555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 1لرٌة الجزٌرة  - 16الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ة والتورٌدات   شركة  ،  تجارة وتورٌد االالت والمعدات والخامات للمصانع المتحده للصناع -  144

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

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

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

تجارة وتورٌد االالت والمعدات  ، عن 6553برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -والخامات للمصانع 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 -امام الحً الثالث  -سنتر االسراء ببلزا  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانً 

% سنوٌا بالمجان من 15ح وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى بشرط ان تمدم ٌاسر صبل -  145

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة  -الحاالت التى ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها 

% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التى ٌتم شغلها  مع مراعاة 15ان تمدم وما تضمنه من انشطة داخلٌة عبلجٌة او طبٌة بشرط 

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

% سنوٌا 15بشرط ان تمدم  ، عن الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى 6516برلم  25135122،لٌدت فى  355555.555

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او  -بالمجان من الحاالت التى ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة او العبلجٌة او التشخٌصٌة لها 

% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التى ٌتم 15المتكاملة او العامة وما تضمنه من انشطة داخلٌة عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمدم 

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

 -فٌصل  -ش وهدان  3، بجهة : 

ستٌراد اال -التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  المماوالت العامة    HKاتش كا  -  146

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر 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 

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

التجارة العامة  -، عن المماوالت العامة  5312برلم  25135115،لٌدت فى  1555555.555الثابتة والكافترٌات   ،رأس مالها   

 125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

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

 3بالدور  الثالث عمار رلم  12الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ، بجهة : شمة رلم  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الهرم  -أشارع مساكن العرائس من شارع احمد عبد المحسن 

تشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة الامة و -شركة  ،     HKاتش كا  -  141

واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها 

واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك 

الامة  -االستثمار العماري  -مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

شغٌل الفنادق ) الثابتة ( الامة وت -، عن  5312برلم  25135115،لٌدت فى  1555555.555وتشغٌل   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك 

االحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات و

أشارع  3بالدور  الثالث عمار رلم  12الامة وتشغٌل ، بجهة : شمة رلم  -االستثمار العماري  -المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

 -الهرم  -رع احمد عبد المحسن مساكن العرائس من شا

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات  -شركة  ،  مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    HKاتش كا  -  142

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

من لانون سوق راس المال والئحتة  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الامة وتشغٌل وادارة هاٌبر ماركت  -بٌع تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة  -التنفٌذٌة ( 

، عن مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  5312برلم  25135115،لٌدت فى  1555555.555س مالها   باى وجه من   ،رأ

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال  -البشرٌة 

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

 -الامة وتشغٌل وادارة هاٌبر ماركت  -بٌع تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

أشارع مساكن  3بالدور  الثالث عمار رلم  12: شمة رلم ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ، بجهة 

 -الهرم  -العرائس من شارع احمد عبد المحسن 

شركة  ،  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك    HKاتش كا  -  143

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

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

ن الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ، ع 5312برلم  25135115،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

ح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

أشارع  3بالدور  الثالث عمار رلم  12وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -الهرم  -مساكن العرائس من شارع احمد عبد المحسن 

المتخصصة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة المماوالت  -اٌجٌبت وان للمنتجات الغذائٌة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  155

او 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

    

المماوالت المتخصصة  ٌجوز  -، عن المماوالت العامة  6561برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

ون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تك

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

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

 -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : دمو بجوار شركة كوكا كوال فرع الفٌوم 

حفبلت العامة والمؤتمرات الامة وتنظٌم ال  -التسوٌك الفنى والسٌنمائى  -الدعاٌة واالعبلن  -ببلس ات للدعاٌة   شركة  ،   -  151

لسنة  355إدارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (  -

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  2512

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

 -الدعاٌة واالعبلن  -، عن  6515برلم  25135122،لٌدت فى  1555.555مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على  -ت العامة والمؤتمرات الامة وتنظٌم الحفبل  -التسوٌك الفنى والسٌنمائى 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2512لسنة  355إدارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -حدة ( 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول واجراءات الترخٌص بها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه 

 -ش عكاشة  15اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 -الدلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الحكام المانون والئحتة ببلس ات للدعاٌة   شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  -  152

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

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  6515برلم  25135122،لٌدت فى  1555.555نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -الدلى  -ش عكاشة  15كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة والتسوٌك االلكترونى عبر  -  شركة  ،   AL KHYELI  INTERNATIONALالخٌٌلى الدولٌة الدارة المشارٌع  -  153

ادارة المشروعات الخاصة بالمطاعم والكافٌهات والمخابز والمماوالت العامة والتسوٌك  -التصدٌر  -الدعاٌة واالعبلن  -االنترنت 

المرار الوزاري  العمارى والمشروعات االنشائٌة    المواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والعطور واالزٌاء والمبلبس  مع مرعاه

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355رلم 

 25135122،لٌدت فى  155555.555التورٌدات العمومٌة  وعلى االخص تجارة وتوزٌع   ،رأس مالها    -هو مسموح به لانونا 

ادارة المشروعات الخاصة  -التصدٌر  -الدعاٌة واالعبلن  -التجارة والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -عن  ، 6521برلم 

بالمطاعم والكافٌهات والمخابز والمماوالت العامة والتسوٌك العمارى والمشروعات االنشائٌة    المواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2512لسنة  355اه المرار الوزاري رلم والعطور واالزٌاء والمبلبس  مع مرع

التورٌدات العمومٌة  وعلى االخص تجارة وتوزٌع ،  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -واجراءات الترخٌص بها 

 -اكتوبر  6ود سوق الخل -المجاورة الثالثة  -الحى االول  163بجهة : 

شركة  ،  وتورٌد المواد الغذائٌة ومستحضرات    AL KHYELI  INTERNATIONALالخٌٌلى الدولٌة الدارة المشارٌع  -  154

التجمٌل والعطور واالزٌاء والمبلبس   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 

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

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

،لٌدت فى  155555.555تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

، عن وتورٌد المواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والعطور واالزٌاء والمبلبس   ٌجوز للشركة ان  6521برلم  25135122

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

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

راخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -اكتوبر  6سوق الخلود  -المجاورة الثالثة  -الحى االول  163لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -مٌدٌكال دٌلز   شركة  ،   تورٌدات المستلزمات الطبٌة  -  155

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن تورٌدات المستلزمات الطبٌة  6524برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555

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

 مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 -عبد اللطٌف سراج من ش التحرٌر ش  13: 
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General Contracting   شترٌها او شركة  ،  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ت

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

، عن غرضها  5316برلم  25135116،لٌدت فى  1555555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -ٌنة الفردوس مد  - 1ط شمة  3نشاطها ، بجهة : عمارة 
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General Contracting    التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتخصصة والمتكاملة

 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -االستثمار العماري  -به لانونا / التورٌدات العمومٌة مسموح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

، عن المماوالت العامة والمتخصصة  5316برلم  25135116،لٌدت فى  1555555.555لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

ادارة  -االستثمار العماري  -وح به لانونا / التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسم -والمتخصصة والمتكاملة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  ٌجوز للشركة ان تكون لها -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -الترخٌص بها 

مدٌنة   - 1ط شمة  3مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : عمارة 

 -الفردوس 

التوزٌع فٌما هو التجارة العامة و -جزاركو للتجارة   شركة  ،  بٌع وتورٌد السرامٌن والبورسلٌن واالدوات الصحٌة  -  152

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بٌع وتورٌد السٌرامٌن والبورسلٌن واالدوات الصحٌة  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

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

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

، عن بٌع وتورٌد السرامٌن  5331برلم  25135116،لٌدت فى  15555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

بٌع وتورٌد السٌرامٌن  -التورٌدات العمومٌة  -توزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التجارة العامة وال -والبورسلٌن واالدوات الصحٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -والبورسلٌن واالدوات الصحٌة 

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

منشٌة  -ش المدٌنة المنورة  1السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

 -فٌصل  -البكاري 

االجهزة والمعدات الطبٌة والمواد الكٌماوٌة تجارة وبٌع المستلزمات الطبٌة و -النافع للمعدات الطبٌة   شركة  ،    -  153

صٌانة االجهزة الطبٌة       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -ومستلزمات التجمٌل والنظارات الطبٌة والشمسٌة 

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

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

تجارة وبٌع المستلزمات الطبٌة  -، عن  6231برلم  25135131،لٌدت فى  55555.555احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

صٌانة االجهزة الطبٌة       ٌجوز  -الجهزة والمعدات الطبٌة والمواد الكٌماوٌة ومستلزمات التجمٌل والنظارات الطبٌة والشمسٌة وا

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

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

 -العجوزة  -ش وادى النٌل  2الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ت والحلوي من العجٌن شركة  ،  بٌع الحلوٌا   Family Treatsفامٌلً ترٌتس  -  165

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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 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 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

كون لها ٌجوز للشركة ان ت -، عن بٌع الحلوٌات والحلوي من العجٌن  6512برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555مالها   

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 

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

 -هضبة االهرام  -ش د متفرع من شارع جاردٌنا  244لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة )  شركة اكادٌمٌة خطوات التمدم العلمً والتكنولوجً   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة -  161

الامة وتشغٌل مراكز العداد  -انشاء الجامعات والمعاهد الخاصة  -فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

ل معرض علً حدة ( الامة وتنظٌم المعارض والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لك -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

، عن  6525برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

انشاء  -ة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( الامة وتشغٌل وادار

الامة وتنظٌم المعارض والندوات )  -الامة وتشغٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الجامعات والمعاهد الخاصة 

كل معرض علً حدة ( ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع بشرط استصدار التراخٌص البلزمة ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 32الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة الجدٌدة  -ط 

كة اكادٌمٌة خطوات التمدم العلمً والتكنولوجً   شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او شر -  162

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

، عن كما ٌجوز  6525برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البل

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

البوابة الثانٌة  -ط  32على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول

 -الهرم  -حدائك االهرام  -الجدٌدة 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة    Ghoneim Pharmaغنٌم فارما  -  163

 -ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالعشاب والنباتات الطبٌة والعطرٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمعملٌة 

بشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالعشاب والنباتات الطبٌة والعطرٌة التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة ال

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من  -والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمعملٌة 

، عن الامة وتشغٌل  6523برلم  25135124،لٌدت فى  1555555.555انشطة عبلجٌة او طبٌة وادارتها ادارٌا   ،رأس مالها   

مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالعشاب والنباتات الطبٌة 

بشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة ال -والعطرٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمعملٌة 

الامة وتشغٌل  -والمكمبلت الغذائٌة واالعشاب والنباتات الطبٌة والعطرٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمعملٌة 

الدور  -ج  112المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة وادارتها ادارٌا ، بجهة : 

 -حدائك االهرام  -االرضً 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -شركة  ،     Ghoneim Pharmaغنٌم فارما  -  164

س فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌ 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

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

الامة وتشغٌل مركز طبً  -تجارة وتوزٌع االدوٌة  -تجارة االدوات واالجهزة المنزلٌة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

،  6523برلم  25135124،لٌدت فى  1555555.555لامة وادارة وتشغٌل   ،رأس مالها   ا -متخصص فً االشعة والتحالٌل 

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -عن 

اسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء ت

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

الامة وادارة وتشغٌل ،  -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً االشعة والتحالٌل  -تجارة وتوزٌع االدوٌة  -واالجهزة المنزلٌة 

 -حدائك االهرام  -الدور االرضً  -ج  112بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  انواع المخازن ) عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة (    Ghoneim Pharmaغنٌم فارما  -  165

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ش

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

ة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن انواع المخازن ) عدا مخازن  6523برلم  25135124،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -الكٌماوٌات الخطرة ( 

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 

 -حدائك االهرام  -الدور االرضً  -ج  112باشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 -ADVANCED CREATIONS FOR FAIRS AND CONFERENCEاكت  -ادفانسٌد كرٌشنز للمعارض والمؤتمرات  -  166

ACT   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 ت )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 

 25135116،لٌدت فى  55555.555البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 5321برلم 

 ستصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات )بشرط ا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1322لسنه  121والمانون رلم  1322لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 بعد الحصول على التراخٌص وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال

سنتر االمل المنطمه  -الدور الثانً  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : ش االول 

 -االولً 

 -ADVANCED CREATIONS FOR FAIRS AND CONFERENCEاكت  -ادفانسٌد كرٌشنز للمعارض والمؤتمرات  -  161

ACT   كة  ،  المنظمة لهذا الغرضشر 

 إلامة وتشغٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة

 وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

  شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال

 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

 ن المنظمة لهذا الغرض، ع 5321برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 إلامة وتشغٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة

 وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

 هةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌ

 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

 -سنتر االمل المنطمه االولً  -الدور الثانً  -مع مراعاة احكام ، بجهة : ش االول 

                         CITY GATE GROUP PROJECTسٌتً جٌت جروب الدارة المشروعات                -  162

MANAGEMENT    شركة  ،  البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها- 

 -ادخال البانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -من صوت وصورة وبٌانات  انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة

اعمال  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انوعها 

الامة  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -وتداول البٌانات تنفٌذ وادارة شبكات نمل  -التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

، عن البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555شبكات نمل   ،رأس مالها   

ة من صوت وصورة انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلف -البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انتاج  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انوعها  -ادخال البانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -وبٌانات 

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

 -المنطمة السٌاحٌة السادسة  -ش الوجٌه  312الامة شبكات نمل ، بجهة :  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -وتداول البٌانات  نمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

                         CITY GATE GROUP PROJECTسٌتً جٌت جروب الدارة المشروعات                -  163

MANAGEMENT   نات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات شركة  ،  الصوت والصورة والبٌا

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

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

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

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

   

، عن الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة  5135برلم  25135153،لٌدت فى  225555555.555،رأس مالها     

المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

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

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

المنطمة  -ش الوجٌه  312راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -السٌاحٌة السادسة 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم    AGRICA TRADEاجرٌكا للتجارة  -  115

دٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس فى شان سجل المستور 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

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

لامة وتنظٌم المعارض ) ا -الدعاٌة واالعبلن  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

،  5235برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً   ،رأس مالها   

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول فى شان سجل المستورد

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

امة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً ، ال -الدعاٌة واالعبلن  -المماوالت العامة  -العمومٌة 

 -باغوص  -بجهة : ش الحرٌة اعلً معرض سما موتورز 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -شركة  ،  حدة (    AGRICA TRADEاجرٌكا للتجارة  -  111

اال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعم

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

 2555555.555ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -، عن حدة (  5235برلم  25135153،لٌدت فى 

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

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

معرض سما  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الحرٌة اعلً

 -باغوص  -موتورز 

أون ذا ساٌت   شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  112

،لٌدت فى  15555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  6212برلم  25135135

عمارات  - 6شمة  - 151والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -مدٌنة الفردوس  -الشرطة 

 -تجارة اجهزة التكٌٌف  -التورٌدات العمومٌة  -أون ذا ساٌت   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون  -  113

 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -لٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفند

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

 -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون  6212برلم  25135135 ،لٌدت فى 15555.555،رأس مالها   

ادارة المشروعات مع  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -تجارة اجهزة التكٌٌف  -التورٌدات العمومٌة 

تمدٌم  -لٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفند 2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

 -مدٌنة الفردوس  -ات الشرطة عمار - 6شمة  - 151االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة ، بجهة : عمارة 

من لانون سوق راس  21أون ذا ساٌت   شركة  ،  الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  -  114

جراءات لدي الوساطة فً انهاء اال -الدعاٌة واالعبلن  -التسوٌك العماري  -التجارة والتسوٌك االلكترونً  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

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

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

، عن الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة  6212برلم  25135135،لٌدت فى  15555.555أس مالها   تشترٌها او   ،ر

 -التسوٌك العماري  -التجارة والتسوٌك االلكترونً  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -ءات لدي الجهات غٌر الحكومٌة الوساطة فً انهاء االجرا -الدعاٌة واالعبلن 

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

مدٌنة  -عمارات الشرطة  - 6شمة  - 151عمارة  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة :

 -الفردوس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري    First Wayفرست واي لبلستثمار العماري  -  115

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  6221برلم  25135135،لٌدت فى  15555.555مالها   

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة  -الحً العاشر  - 31لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

شركة  ،  االنشطة المرتبطة بالمبلحات الطبٌعٌة او الصناعٌة او    SHERIF ELRAMLY STONESاحجار شرٌف الرملً  -  116

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

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

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

، عن االنشطة  6562برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555مة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلز

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -المرتبطة بالمبلحات الطبٌعٌة او الصناعٌة او ملح الصخري 

د تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل

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

ش احمد مختار من  5شرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

 -الهرم  -فاطمة رشدي 

الحرمٌن ٌوناٌتد لبلستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -  111

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

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

،لٌدت  2555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  6543برلم  25135121فى 

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

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

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  413التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الفراعنة للمنتجات االسمنتٌة والتورٌدات العمومٌة والزراعٌة    -  112

برلم  25135122،لٌدت فى  255555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لمباشرة نشاطها ، ، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  6513

 -بجوار بنزٌنة موبٌكا  - 22كٌلو  -بجهة : ابو رواش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -الفراعنة للمنتجات االسمنتٌة والتورٌدات العمومٌة والزراعٌة   شركة  ،  تجارة المنتجات االسمنتٌة ومواد البناء  -  113

وادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) البلند المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة  -التورٌدات العمومٌة وتورٌد المنتجات الزراعٌة 

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

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

برلم  25135122،لٌدت فى  255555.555تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

المٌام باعمال تنسٌك  -التورٌدات العمومٌة وتورٌد المنتجات الزراعٌة  -، عن تجارة المنتجات االسمنتٌة ومواد البناء  6513

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن ) البلند سكٌب ( وصٌانة و

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

لفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : ابو ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

 -بجوار بنزٌنة موبٌكا  - 22كٌلو  -رواش 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة    uniform zoneٌونً فورم زون  -  125

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او ت

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

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ال

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس  6521برلم  25135124،لٌدت فى  25555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ال -الجاهزة 

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

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

 -ش دمحم عبد السبلم متفرع من ش الهرم  21على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

إعمار أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  -  121

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

،  5351برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -اكتوبر  6المحور المركزى  -ابراج برعى ببلزا  - 2برج 

التسوٌك  -ر أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة إعما -  122

انشطة  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -واالستثمار العمارى

االشراف على تنفٌذ  -المٌام باعمال التشتطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والتجارى  البناء لبلسكان العائلى واالدارى

صرف (  -مٌاة  -شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -المشروعات  

، عن  5351برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555،رأس مالها   واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات   

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة  -التسوٌك واالستثمار العمارى -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

 -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -التجارى انشطة البناء لبلسكان العائلى واالدارى و -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -والفندلٌة 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدف تمسٌمها  -االشراف على تنفٌذ المشروعات   -المٌام باعمال التشتطٌبات والدٌكور 

 - 2هة : برج صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات ، بج -مٌاة  -وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

 -اكتوبر  6المحور المركزى  -ابراج برعى ببلزا 

إعمار أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  علٌها والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة  -  123

الامة وتشغٌل  -تمٌم االصول العمارٌة  -الغٌر  واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب

الامة وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف  -وادارة وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 

باء على اختبلف تصمٌم او انشاء او ادارة وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهر -الصحى او الصرف الصناعى والتمنٌة وتوصٌبلتها

، عن  5351برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555تصمٌم او انشاء او ادارة   ،رأس مالها     -مصادرها وشبكات توزٌعها 

علٌها والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او 

الامة وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط  -تمٌم االصول العمارٌة  -ٌر لحساب الغ

تصمٌم او انشاء او ادارة  -الامة وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتمنٌة وتوصٌبلتها -نملها 

 - 2تصمٌم او انشاء او ادارة ، بجهة : برج   -على اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء 

 -اكتوبر  6المحور المركزى  -ابراج برعى ببلزا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

إعمار أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  وتشغٌل خطوط المترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن  -  124

اعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات االستثمارٌة وتمدٌم االستشارات  -شاء او ادارة وتشغٌل انفاق السٌارات تصمٌم او ان  -

الامة وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها -البلزمة فى نشاط السكة الحدٌدٌة وخطوط المترو 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما   -مماوالت صٌانة المبانى والمنشات  -اع وخطوط نملها لبلراضى المخصصة لبلستصبلح واالستزر

برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555االستٌراد والتصدٌر   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة      -هو مسموح بة لانونا 

 -اء او ادارة وتشغٌل انفاق السٌارات تصمٌم او انش  -، عن وتشغٌل خطوط المترو السطحٌة داخل المدن او بٌن المدن  5351

الامة -اعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات االستثمارٌة وتمدٌم االستشارات البلزمة فى نشاط السكة الحدٌدٌة وخطوط المترو 

ع وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصة لبلستصبلح واالستزرا

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة      -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا   -مماوالت صٌانة المبانى والمنشات  -

 -اكتوبر  6المحور المركزى  -ابراج برعى ببلزا  - 2والتصدٌر ، بجهة : برج 

ة  ،  والتوكٌبلت التجارٌة  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم إعمار أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شرك -  125

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

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

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -مماوالت انشاء المبانى  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 5351برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125، عن 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 

تمدٌم  -مماوالت انشاء المبانى  -ت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض البلزمة لمزاولة غرضها من الجها

االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ ، بجهة 

 -اكتوبر  6ى المحور المركز -ابراج برعى ببلزا  - 2: برج 

شركة  ،  التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  126

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

تمدٌم  -تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -اعداد دراسات الجدوى االلتصادٌة  -دعات والمخازن بكافة انواعها وتشغٌل وادارة المستو

االستشارات فى المجال الصناعى  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس 

، عن التجارٌة وال ٌنشىء  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555رأس مالها   المال واالستحواذ وكذا االستشارات   ،

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

اعداد دراسات الجدوى  -والمخازن بكافة انواعها  انشاء وتشغٌل وادارة المستودعات -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تمدٌم االستشارات فى المجال الصناعى  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -االلتصادٌة 

 -ش احمد عرابى  22: واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة 

 -المهندسٌن 

شركة  ،  المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  121

ماوالت الم -المماوالت العامة والمتخصصة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 تشكٌل المعادن بكافة انواعها لدى الغٌر  -الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  -العامة 

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

برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555ارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخ

من  21، عن المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  6253

الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل  -الت العامة المماو -المماوالت العامة والمتخصصة  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 تشكٌل المعادن بكافة انواعها لدى الغٌر  -وتشغٌل المعادن 

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

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابى  22كما ٌجوز لها ، بجهة :  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج

شركة  ،  المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  122

المماوالت  -لعامة والمتخصصة المماوالت ا -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 تشكٌل المعادن بكافة انواعها لدى الغٌر  -الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  -العامة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غ

من  21، عن المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  6253

الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل  -المماوالت العامة  -مة والمتخصصة المماوالت العا -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 تشكٌل المعادن بكافة انواعها لدى الغٌر  -وتشغٌل المعادن 

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

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابى  22ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : لد تعاونها على تحمٌك غرضه

شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  123

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 لمباشرة نشاطها

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابى  22التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    MTCOOمتكو للتجارة والصناعة  -  135

نفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة الت

 لمباشرة نشاطها

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابى  22التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

سٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات الٌمن الجدٌد لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم ال -  131

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

عدا تملن اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما  -تصحٌح الوان ( 

ادارة وتشغٌل دور العرض  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -استدٌوهات البث االذاعً ( 

، عن االنتاج الفنً   6561برلم  25135122،لٌدت فى  2555555.555تنظٌم المهرجانات الفنٌه   ،رأس مالها    -السٌنمائً 

م السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر والتوزٌع لبلفبل

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  -ٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك ف

 -ش الطوبجً  13تنظٌم المهرجانات الفنٌه ، بجهة :  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الٌمن الجدٌد لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  والثمافٌه والغنائٌه  -  132

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن والثمافٌه والغنائٌه  6561برلم  25135122،لٌدت فى  2555555.555

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

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

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

 -ش الطوبجً  13

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باركود   شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا -  133

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

، عن على تحمٌك  6514برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 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 
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والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -المهندسٌن  -ش لبنان  43 - 6الدور  - 62ة نشاطها ، بجهة : شمة لمباشر

تمدٌم االستشارات الهندسٌة واالدارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -باركود   شركة  ،  تمٌم االصول العمارٌة  -  134

ا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذ

ٌجوز  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌه

تمدٌم االستشارات  -، عن تمٌم االصول العمارٌة  6514برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555تعاونها   ،رأس مالها   

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

من  21ذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة وك

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

 -المهندسٌن  -ش لبنان  43 - 6الدور  - 62هة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : شمة وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

تجارة اجزاء  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -الفرسان الذهبٌة   شركة  ،    -  135

المستعملة والحدٌثة والمعدات الثمٌلة وهٌاكل السٌارات المعدنٌة واالوناش  السٌارات المستعملة والحدٌثة وتوزٌع لطع غٌار السٌارات

 التوكٌبلت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر وعلى االخص استٌراد جمٌع اجزاء السٌارات والهٌاكل المعدنٌة  -العلوٌة 

ن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى شا 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

التجارة العامة والتوزٌع  -، عن  6525برلم  25135122،لٌدت فى  2555555.555الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء   ،رأس مالها   

لمستعملة تجارة اجزاء السٌارات المستعملة والحدٌثة وتوزٌع لطع غٌار السٌارات ا -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح بة لانونا 

التوكٌبلت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر وعلى االخص  -والحدٌثة والمعدات الثمٌلة وهٌاكل السٌارات المعدنٌة واالوناش العلوٌة 

 استٌراد جمٌع اجزاء السٌارات والهٌاكل المعدنٌة 

سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -طرٌك اسكندرٌة الصحراوى  22الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء ، بجهة : منطمة االمتداد ابورواش كٌلو 

المغربل للصناعات الغذائٌة   شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  136

ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌ

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  6251برلم  25135135،لٌدت فى  615555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب  - 353الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع رلم 

: الامة وتشغٌل مصنع لتكسٌر وتمشٌر وجرش  2511لسنة  12المغربل للصناعات الغذائٌة   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  131

الامة وتشغٌل مصنع  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -وتحمٌص وتشرٌح المكسرات بكافة انواعها 

ان تكون ٌجوز للشركة  -: التصدٌر  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -لفرز وتمطٌع وتجفٌف الحبوب والبمولٌات والمكسرات 

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

، عن انشطة  6251برلم  25135135،لٌدت فى  615555.555غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

الامة  -لامة وتشغٌل مصنع لتكسٌر وتمشٌر وجرش وتحمٌص وتشرٌح المكسرات بكافة انواعها : ا 2511لسنة  12داخل لانون 

الامة وتشغٌل مصنع لفرز وتمطٌع وتجفٌف الحبوب والبمولٌات والمكسرات  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان  -: التصدٌر  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -

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

 -المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب  - 353بجهة : مصنع رلم 

لسنة  125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -شركة  ،     A M For      Solventsاٌه ام للمذٌبات   -  132

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

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

التجارة الداخلٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -تجارة المذٌبات واالحبار ومستلزماتها  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

برلم  25135135،لٌدت فى  2555555.555تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -، عن  6221

سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على 
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تجارة المذٌبات  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها

التجارة الداخلٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها -واالحبار ومستلزماتها 

 -اكتوبر  6 -المحور المركزى  -عمارات السراٌا  - 5عمارة رلم  -الدور الثالث  - 254التى تزاول ، بجهة : شمة 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    A M For      Solventsاٌه ام للمذٌبات   -  133

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

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

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 6221برلم  25135135،لٌدت فى  2555555.555،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 

 -اكتوبر  6 -المحور المركزى  -عمارات السراٌا  - 5عمارة رلم  -الدور الثالث  - 254شمة  لمباشرة نشاطها ، بجهة :

شركة  ،  التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص    ARM   FOR   GENERAL    SUPPLIESاٌه ار ام للتورٌدات العمومٌة  -  255

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع التصدٌر    ٌجوز للشركة  -تورٌد المنظفات ومستحضرات التجمٌل ( 

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

ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌ

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص تورٌد المنظفات  6542برلم  25135121،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  التصدٌر    -ومستحضرات التجمٌل ( 

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

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

الحى  -المنطمة الثانٌة - 22عمارة  - 4السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر  6 -سباب سبعٌن  11

االستٌراد والتصدٌر  -وزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والت -اكتو فارما   شركة  ،   -  251

 والتوكٌبلت التجارٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات الخاصة بشركات  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

لتوزٌع فٌما هو مسموح بة التجارة العامة وا -، عن  6565برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555االدوٌة   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاول

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المعدات الخاصة بشركات  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -اكتوبر  6 -مٌدان الحصرى  -برعى ببلزا  - 1برج  - 4االدوٌة ، بجهة : مكتب 

المماوالت العامة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -فارما   شركة  ،   اكتو -  252

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

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

،لٌدت فى  155555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع المماوالت العامة   ٌجوز للشرك -، عن  6565برلم  25135122

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

برعى ببلزا  - 1برج  - 4والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -اكتوبر  6 -مٌدان الحصرى  -
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تصدٌر حاصبلت زراعٌة والمواد   شركة  ،   Egynile  Harvest for MarKetingإٌجً ناٌل هارفٌست للتسوٌك  -  253

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -الغذائٌة والمجمدات وتسوٌمها 

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

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

 5311برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ت زراعٌة والمواد الغذائٌة والمجمدات وتسوٌمها ، عن تصدٌر حاصبل

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

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

 - 6الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 -ابراج سٌتً ستار  -المحور المركزي  - 255محل 

التجارة العامة والتوزٌع  -المماوالت العامة  -التطوٌر العماري  -م لبلستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العماري بلو بال -  254

االستٌراد والتصدٌر  -تجارة السٌارات  -الامة وتشغٌل وادارة الموالت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تزم الشركة باحكام المانون رلم والتوكٌبلت التجارٌة تل

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

 -، عن االستثمار العماري  5355برلم  25135115،لٌدت فى  155555555.555لمزاولة غرضها من الجهات   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المماوالت العامة  -التطوٌر العماري 

لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة -تجارة السٌارات  -وادارة الموالت التجارٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

 - 6 شمة رلم 62حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً التاسع  -المجاورة الثانٌة 

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها    Dream Catcherدرٌم كاتشر للتدرٌب   -  255

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

، عن كما ٌجوز لها ان تندمج  6223برلم  25135131،لٌدت فى  2555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

شارع جول  41والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول 

 -العجوزة  -المهندسٌن  -جمال العجوزة 

  -ارد البشرٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة المو -شركة  ،     Dream Catcherدرٌم كاتشر للتدرٌب   -  256

التجارة العامة  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (  

التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت   ٌجوز  -انشاء مركز للتدرٌب على الحروف الٌدوٌة والفنٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

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

 -، عن  6223برلم  25135131،لٌدت فى  2555.555تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والندوات) بشرط استصدار   -لبشرٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد ا

انشاء مركز للتدرٌب على  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (  

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت   ٌجوز للشركة ان تكون -الحروف الٌدوٌة والفنٌة 

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، بجهة : 

 -العجوزة  -المهندسٌن  -شارع جول جمال العجوزة  41الدور االول 

 -،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة داٌموند للتجارة والمماوالت   شركة   -  251

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

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

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

،لٌدت  5555555.555 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها  

المماوالت العامة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  6233برلم  25135131فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -والمتخصصة والمتكاملة 

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

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
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طٌبه  -ش جمال عبد الناصر  16 -الدور الثانً  - 5راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة الشركة الحصول على كافة الت

 -جاردنز 

مصطفً دمحم حافظ وشركاه   شركة  ،  انشاء او ادارة او تشغٌل الجامعات والمدارس ومعاهد التعلٌم الفنً مع مراعاة  -  252

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

، عن انشاء او ادارة او تشغٌل الجامعات والمدارس ومعاهد التعلٌم الفنً مع  6515برلم  25135122،لٌدت فى  555555.555

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

 -سنتر كنوز بمركز خدمات الحً الثالث والرابع  -بالدور الثانً  2مكتب رلم 

لبنانً أنا   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم  -  253

فى شان سجل   1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والتٌن اواي  جمٌع انواع الماكوالت

المستوردٌن 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  -الغرض  الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا

، عن الامة وتشغٌل وادارة  6526برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555الوجوة مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

االستٌراد  -والتٌن اواي المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت 

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى   1322لسنة  121والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

شارع  3ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ، بجهة :  -الغرض المنظمة لهذا 

 -المهندسٌن  -مكة 

لبنانً أنا   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  -  215

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

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

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  ، عن 6526برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555

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

لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -المهندسٌن  -شارع مكة  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التورٌدات  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    Trymaتراٌما  -  211

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

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

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

، عن التسوٌك  5352برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لها مصلحة او  ٌجوز للشركة ان تكون -التورٌدات العمومٌة  -االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -االلكترونً 

تشترن باى وجه من 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

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

 -المهندسٌن  -جزٌرة العرب  -ش عثمان بن عفان  5: 

او تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة -أم أم أس للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن  -  212

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

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

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 الدعاٌة واالعبلن  5313برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555

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

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

ش  3لحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -الهرم  -مدرسة الرٌاض متفرع من الشٌشٌنً 
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المنار للفنادق   شركة  ،   الامة وتشغٌل وتملن الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -  213

ذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها واالنشطة المكمله او المرتبطه ب

والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -مساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً ال

، عن الامة وتشغٌل وتملن الفنادق ) الثابتة (  5323برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555مصلحة   ،رأس مالها   

ن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذل

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك 

احات واالجنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المس

 -ش عبد الحمٌد لطفً  13 -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : فندق المنار  -المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

لسنه  12اسامة بدوي دمحم عثمان وشرٌكة   شركة  ،  حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  214

نشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وكذا التتمتع اال 2511

،لٌدت فى  355555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وكذا التتمتع  2511لسنه  12زاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ، عن حمها فً التمتع بالم 5313برلم  25135115

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2شمة  - 62عمارة  - 11: الحً  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة

: تجارة الجمله والتجزئه داخل المناطك  2511لسنة  12اسامة بدوي دمحم عثمان وشرٌكة   شركة  ،   انشطة داخل لانون  -  215

النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار 

انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356وماراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

: تورٌدات عمومٌة تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً  2511لسنة  12

، عن انشطة  5313برلم  25135115،لٌدت فى  355555.555   حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرٌط ٌسمط   ،رأس مالها

: تجارة الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب  2511لسنة  12داخل لانون 

وماراعاه لرار رئٌس  2551لسنة  355سٌناء والمنطرة فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: تورٌدات عمومٌة تلتزم الشركة بافراد  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

 حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرٌط ٌسمط ، بجهة : الحً

 -الشٌخ زاٌد  - 2شمة  - 62عمارة  - 11

شركة  ،  تجارة وتورٌد خامات الصلب المخصوص وااللومنٌوم    EZZ for Metalعز لتجارة المعادن والتورٌدات  -  216

الشركة التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -تصنٌع االسطمبات ومنتجات الصلب وااللومنٌوم والببلستٌن لدي الغٌر  -والببلستٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125باحكام المالون رلم 

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

برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   غرضها فى مصر او فى ا

تصنٌع االسطمبات ومنتجات الصلب وااللومنٌوم  -، عن تجارة وتورٌد خامات الصلب المخصوص وااللومنٌوم والببلستٌن  5223

فً شان تنظٌم اعمال  1322لسنة  125شركة باحكام المالون رلم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم ال -والببلستٌن لدي الغٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التورٌدات العمومٌة  -الوكالة التجارٌة 

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

 -مجمع االمل شارع حمادة امام المنطمة الصناعٌة  4الهٌئات ، بجهة : محل بالعمار رلم 

شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون    EZZ for Metalعز لتجارة المعادن والتورٌدات  -  211

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

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  5223برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -مجمع االمل شارع حمادة امام المنطمة الصناعٌة  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل بالعمار رلم 

والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه  االنتاج الفنً  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    AL Pinguinoالبٌنجوٌنو للدعاٌا واالعبلن  -  212

 -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج 

ركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الش
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، عن  6133برلم  25135125،لٌدت فى  15555.555ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

لتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه االنتاج الفنً  وا -الدعاٌة واالعبلن 

ٌجوز للشركة ان  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

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

 233تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : العمار رلم 

 -الدور االول  -المهندسٌن  -شارع السودان 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    AL Pinguinoن البٌنجوٌنو للدعاٌا واالعبل -  213

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

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، عن بها وذلن طبما  6133برلم  25135125،لٌدت فى  15555.555

شارع  233واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

 -الدور االول  -المهندسٌن  -السودان 

ٌجوز للشركة  -امة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االحبار والكٌماوٌات عدا الخطرة سمارت لبلحبار والكٌماوٌات   شركة  ،  ال -  225

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

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 

مصنع لتصنٌع االحبار ، عن الامة وتشغٌل  5332برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -والكٌماوٌات عدا الخطرة 

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

 -الهرم  -ش االمانه متفرع من ش سلطان خطاب  2الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 
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information technolgy     ،  شركة 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات  -1

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -2طوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى وانشطة التعهٌد وت

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

ادخال البٌانات على    -5لكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى اال -4وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما  -1، عن  5345برلم  25135114،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

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

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

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

الشٌخ  -المجاورة الثانٌة الحً االول  11عمارة  2ادخال البٌانات على ، بجهة : شمة رلم  -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -زاٌد 

 Lush home forالش هوم لتكنولجٌا المعلومات                                                                               -  222

information technolgy    اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف 6شركة  ،  الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _

 -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تداول البٌانات تنفٌذ وادارة شبكات نمل و

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة  -12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن الحاسبات  5345برلم  25135114،لٌدت فى  1555555.555والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء   ،رأس مالها   

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6وبالوسائل االلكترونٌة 

 -15مل وتداول البٌانات تنفٌذ وادارة شبكات ن -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2والتدرٌب علٌها 

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

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء ، بجهة  -12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثانٌة الحً االول  11عمارة  2 : شمة رلم
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information technolgy   دٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع شركة  ،  واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الح

 -14انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13(  2553لسنة  64واالنتاج الحربى رلم 

عمال _  حاضنات اال 15انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما  -16التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

، عن واالستشعار  5345برلم  25135114،لٌدت فى  1555555.555فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى   ،رأس مالها   

انشاء وادارة  -13(  2553لسنة  64الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا

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

االنشطة المتعلمة  -16االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  _  حاضنات 15مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى ، بجهة : شمة 

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثانٌة الحً االول  11عمارة  2رلم 

إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات  - t.o.bواالستثمار   شركة  ،  السٌارات بنظام إدران للمماوالت  -  224

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة خطوط  -الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. 

إلامة أو  -شغٌل وصٌانة واستغبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج ت -السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج 

 -إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لؤلراضً المخصصة لبلستصبلح واالستزراع 

، عن السٌارات  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة   ،رأس مالها   

 -إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة.  - t.o.bبنظام 

ٌل وصٌانة تشغ -تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغبلل أو صٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج 

إلامة أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها  -واستغبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج 

ش  44الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة ، بجهة :  -وخطوط نملها لؤلراضً المخصصة لبلستصبلح واالستزراع 

 -المهندسٌن  -جزٌرة العرب 

الامة وتشغٌل الفنادق )  -إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها  -  225

الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة 

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت  -ة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها او رٌاضٌة او تجارٌ

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2512لسنة 355والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن وتكرٌر مٌاه الشرب  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555  بموافمة و اجراءات الترخٌص   ،رأس مالها 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة  -وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 

ة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌ

لسنة 355اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -فٌها 

 -المهندسٌن  -جزٌرة العرب  ش 44بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص ، بجهة : 2512

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  بها  -  226

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

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3لتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها وا

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

صناعة  -1، عن بها  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555لبٌانات على   ،رأس مالها   ادخال ا -5وصورة وبٌانات 

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

حلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف اعمال التوصٌف والت -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

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

ش جزٌرة العرب  44ٌانات على ، بجهة : ادخال الب -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4

 -المهندسٌن  -

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات 6إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -  221

صمٌم لشبكات نمل وتداول _ اعمال التوصٌف والت2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3البٌانات 

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

، عن الحاسبات وبالوسائل  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6االلكترونٌة 

االتصاالت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3لشبكات نمل وتداول البٌانات  _ اعمال التوصٌف والتصمٌم2علٌها 

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

 -ش جزٌرة العرب  44دٌم خدمات المٌمة المضافة بعد ، بجهة : الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتم -12الصناعٌة 

 -المهندسٌن 

إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -  222

لمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة واال -13

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

 64حربى رلم تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج ال

، عن  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555انشاء وادارة مراكز التدرٌب   ،رأس مالها    -15(  2553لسنة 

الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات  -13الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول 

لمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة واال

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

انشاء وادارة مراكز  -15(  2553لسنة  64ربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الح

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44التدرٌب ، بجهة : 

انشاء وادارة مراكز  -16إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -  223

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم  11ات واالتصاالت وتطوٌرها االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلوم

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة  -12رٌادة االعمال 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  ٌجوز -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوات الكهربائٌة  -المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

، عن  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

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

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -12_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  11مات واالتصاالت وتطوٌرها المعلو

الامة وتشغٌل  -المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجو -مصنع لتصنٌع االدوات الكهربائٌة 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44تزاول ، بجهة : 

إدران للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  -  235

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

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

   

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  5132برلم  25135153،لٌدت فى  55555.555،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 

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  44لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -دهب للسكر   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة  -  231

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

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

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

 -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة  5131برلم  25135153،لٌدت فى  155555.555مالها   

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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

 -ش ترعة عبد العال ابو اللٌل بجوار معرض العصفوري  21التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تمدٌم  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة    RANGEرٌنج للدعاٌة واالعبلن  -  232

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

 وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

ارض والمؤتمرات والحفبلت إلامة وتنظٌم المع -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .  21المنصوص علٌها فً المادة 

برلم  25135154،لٌدت فى  555555.555العامة وورش العمل )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات  -، عن الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة  5211

ستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المانونٌة واال

 المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

والمؤتمرات والحفبلت إلامة وتنظٌم المعارض  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .  21المنصوص علٌها فً المادة 

 -لسم الهرم  -شارع فٌصل  152العامة وورش العمل )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل ، بجهة : 

صرف (  واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها  -مٌاه  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،   -  233

دات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب والامة المبانً والواح

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة   -التصدٌر  -تمٌٌم االصول العمارٌه  -الغٌر

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

صرف (  واعدادها للبناء او بٌعها  -مٌاه  -، عن  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555االوراق   ،رأس مالها   

السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها  بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة   -التصدٌر  -تمٌٌم االصول العمارٌه  -او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر

ل واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس الما

 -شارع شاهٌن  55الشركات العاملة فى مجال االوراق ، بجهة : 

من لانون سوق راس المال والئحتة  21دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  -  234

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2512لسنة  355المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم اداره  -التنفٌذٌة (  

الامه وتشغٌل مركز االعداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد   -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌه واالعبلن  -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

الامه وتشغٌل واداره المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌه  -وتنمٌه الموارد البشرٌه الامه وتشغٌل مركز االعداد وتدرٌب  -البشرٌه  

، عن المالٌة المنصوص علٌها  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها      -)وفٌما عدا المدارس الدولٌه( 

 2512لسنة  355شروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم اداره الم -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (   21فى المادة 

الامه   -نشر وتوزٌع الكتب  -الدعاٌه واالعبلن  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

الامه  -مٌه الموارد البشرٌه الامه وتشغٌل مركز االعداد وتدرٌب وتن -وتشغٌل مركز االعداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه  

 -شارع شاهٌن  55، بجهة :  -وتشغٌل واداره المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌه )وفٌما عدا المدارس الدولٌه( 

دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  مماوالت انشاء المبانى التعلٌمٌه بكافه انواعها ) دون ممارسه العملٌه  -  235

ااالنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم  -الامه وتشغٌل دورنماهه المرضى  -تمٌٌم الخدمات اللوجٌستٌه  -انشاء الجامعات  - التعلٌمٌه(

 -صوت  -السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -حمٌض نٌجاتٌف ت-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج 

، عن مماوالت انشاء  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا   ،رأس مالها   

الامه وتشغٌل  -تمٌٌم الخدمات اللوجٌستٌه  -نشاء الجامعات ا -المبانى التعلٌمٌه بكافه انواعها ) دون ممارسه العملٌه التعلٌمٌه( 

ااالنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه   -دورنماهه المرضى 

اعداد  -تصحٌح الوان ( -نٌجاتٌف  تحمٌض-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

 -شارع شاهٌن  55وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا ، بجهة : 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  تملن استدٌوهات البث االذاعً (  -  236

الامه او اداره  -تنظٌم المهرجانات الفنٌه والثمافٌه والغنائٌه  -اداره وتشغٌل دور العرض السٌنمائى  -بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلًو

محطات استمبال الغاز الطبٌعى او اعداده للتوزٌع او مد شبكات الغاز من موالع االنتاج الى موالع االستخدام من مدن ولري و موالع 

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  -بواسطه النماالت المتخصصه او االنابٌبوالٌشمل ذلن نمل البترول تنمٌه 

 -، عن تملن استدٌوهات البث االذاعً (  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555واالستكشاف وتشمل   ،رأس مالها   

تنظٌم المهرجانات  -اداره وتشغٌل دور العرض السٌنمائى  -ها فٌما عدا التاجٌر التموٌلًتاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌع
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 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامه او اداره محطات استمبال الغاز الطبٌعى او اعداده للتوزٌع او مد شبكات الغاز من موالع االنتاج الى  -الفنٌه والثمافٌه والغنائٌه 

تمدٌم الخدمات  -سطه النماالت المتخصصه او االنابٌبوالٌشمل ذلن نمل البترول موالع االستخدام من مدن ولري و موالع تنمٌه بوا

 -شارع شاهٌن  55البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل ، بجهة : 

البترولٌة صٌانة معدات الحفر والمضخات  -صٌانة ابار البترول وتشطٌبها  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،   -  231

معالجة  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة البلزمة الغراض البترول  -

الامه  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً -الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -االسطح من الترسٌبات 

تصوٌر  –تمدٌم خدمات رجال االعمال) فاكس  -الامه وتشغٌل واداره المطاعم و الكافترٌات  -ل مركز خدمه وصٌانه وتشغٌ

صٌانة ابار البترول  -، عن  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555تلٌفون   ،رأس مالها    –كتابه كمبٌوتر  -مستندات

االعمال  -حفر ابار المٌاه واالبار غٌر العمٌمة البلزمة الغراض البترول  -رولٌة صٌانة معدات الحفر والمضخات البت -وتشطٌبها 

الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التغلٌف وانابٌب االنتاج  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة 

تمدٌم  -الامه وتشغٌل واداره المطاعم و الكافترٌات  -كز خدمه وصٌانه الامه وتشغٌل مر -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً -

 -شارع شاهٌن  55تلٌفون ، بجهة :  –كتابه كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات –خدمات رجال االعمال) فاكس 

ظٌم المعارض الامه وتن -تمدٌم خمات النظافه للمبانى والمنشات  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  (  -  232

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى  -والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمه لكل معرض على حده ( 

لسنه 355تجعلها لابله لبلستزراع واستزراع االرضى المستصلحهه فٌما عدا المناطك الصادره بها لراررئٌس الوزراء رلم 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او  -2552لسنه 356م ولراررئٌس الجمهورٌه رل2551

برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555الامه المزارع السمكٌه   ،رأس مالها    -التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

تنظٌم المعارض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص الامه و -تمدٌم خمات النظافه للمبانى والمنشات  -، عن (  5365

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لبلستزراع واستزراع االرضى  -البلزمه لكل معرض على حده ( 

لسنه 356رلم ولراررئٌس الجمهورٌه 2551لسنه 355المستصلحهه فٌما عدا المناطك الصادره بها لراررئٌس الوزراء رلم 

الامه  -تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -2552

 -شارع شاهٌن  55المزارع السمكٌه ، بجهة : 

اء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سو -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،   -  233

الامه وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصبلت الزراعٌه  -الامه وتشغٌل المجازر االلٌه  -التسمٌن او اللحوم  

الشحن الجوى  -ها التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌه والمعادن واستخراج -والمنتجات الصناعٌه والمواد الغذائٌه وتبرٌدها او تجمٌده 

انشاء  -الام او تشغٌل واداره صٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌه ووتوصٌبلتها  -والبحري والبرى 

تربٌة  -، عن  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555الطرق الحره والسرٌعه والرئٌسٌه وادارتها   ،رأس مالها   

الامه  -الامه وتشغٌل المجازر االلٌه  -كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم   جمٌع انواع الحٌوانات سواء

التنمٌب  -وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصبلت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌه والمواد الغذائٌه وتبرٌدها او تجمٌده 

الام او تشغٌل واداره صٌانه محطات الصرف  -الشحن الجوى والبحري والبرى  - عن الخامات التعدٌنٌه والمعادن واستخراجها

شارع شاهٌن  55انشاء الطرق الحره والسرٌعه والرئٌسٌه وادارتها ، بجهة :  -الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌه ووتوصٌبلتها 

- 

تصمٌم او انشاء او اداره وتشغٌل وصٌانه خطوط  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  واستغبللها وصٌانتها  -  245

تصمٌم او انشاء  -تصمٌم او انشاء او اداره وتشغٌل خطوط المترو السطحٌه داخل المدن او بٌن المدن  -مترو االنفاق او جزاء منها 

اعداد الدراسات والبحوث الفنٌه وااللتصادٌه ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌه فى مجال  -ٌارات اداره وتشغٌل انفاق الس

تصمٌم او انشاء اواداره او تشغٌل او استغبلل اوصٌانه خطوط السكن الحدٌدٌه و خطوط المترو بالداخل والخارج  -البنٌه االساسٌه 

، عن واستغبللها وصٌانتها  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555   تشغٌل وصٌانه واستغبلل وحدات   ،رأس مالها -

تصمٌم او انشاء او اداره وتشغٌل خطوط المترو  -تصمٌم او انشاء او اداره وتشغٌل وصٌانه خطوط مترو االنفاق او جزاء منها  -

اعداد الدراسات والبحوث الفنٌه وااللتصادٌه  -ات تصمٌم او انشاء اداره وتشغٌل انفاق السٌار -السطحٌه داخل المدن او بٌن المدن 

تصمٌم او انشاء اواداره او تشغٌل او استغبلل اوصٌانه  -ودراسات الجدوي للمشروعات االستثمارٌه فى مجال البنٌه االساسٌه 

 -ع شاهٌن شار 55تشغٌل وصٌانه واستغبلل وحدات ، بجهة :  -خطوط السكن الحدٌدٌه و خطوط المترو بالداخل والخارج 

الامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  النمل المتحرن بالداخل والخارج  -  241

الامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه  -طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه 

الامه او تشغٌل واداره وصٌانه محطات  -خطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح واالستزراع الري وشبكات توزٌعها و
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الامه وتشغٌل الفنادق ) الثابته( والموتٌبلت والشمك واالجنحه الفندلٌه  -تحلٌه وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات وتوزٌعها وخطوط نملها 

، عن  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها      والمرى السٌاحٌه واالنشطه المكمله او المرتبطه بذلن

الامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها  -النمل المتحرن بالداخل والخارج 

خطوط نملها لبلراضى الامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها و -لبلراضى المخصصه 

الامه او تشغٌل واداره وصٌانه محطات تحلٌه وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات وتوزٌعها  -المخصصه لبلستصبلح واالستزراع 

الامه وتشغٌل الفنادق ) الثابته( والموتٌبلت والشمك واالجنحه الفندلٌه والمرى السٌاحٌه واالنشطه المكمله او  -وخطوط نملها 

 -شارع شاهٌن  55، بجهة :  المرتبطه بذلن

الستخبلص وتكرٌر وتعبئة كافة انواع الزٌوت ومنها  -1حسن السٌد دمحم السٌد وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع :  -  242

لتصنٌع البكوٌت  - 2-زٌت بذرة المطن وزٌت عباد الشمس وزٌت الصوٌا وزٌت بذررة السمسم وزٌت الزٌتون ومشتماتها  

والسناكس والعصائر بكافة انواعها  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  والمعجنات

، عن الامة  5342برلم  25135114،لٌدت فى  3555555.555كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

انواع الزٌوت ومنها زٌت بذرة المطن وزٌت عباد الشمس وزٌت الصوٌا الستخبلص وتكرٌر وتعبئة كافة  -1وتشغٌل مصنع : 

لتصنٌع البكوٌت والمعجنات والسناكس والعصائر بكافة انواعها  مع مراعاة  - 2-وزٌت بذررة السمسم وزٌت الزٌتون ومشتماتها  

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

 -اطسا  -منٌة الحٌط بجوار النادى الرٌاضى 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -شركة  ،   الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات    GBF AUTOجى بى اف اوتو  -  243

 -التصدٌر  -وتورٌد السٌارات ولطع غٌار السٌارات (  التورٌدات العمومٌة وعلى االخص ) تجارة وتوزٌع -هو مسموح بة لانونا 

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

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

، عن الامة وتشغٌل  5352برلم  25135115،لٌدت فى  65555.555تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص ) تجارة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -مركز لخدمة وصٌانة السٌارات 

المماوالت العامة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التصدٌر  -وتورٌد السٌارات ولطع غٌار السٌارات ( وتوزٌع 

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

طرٌك مصر  - 6ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : الكٌلو فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 -اسكندرٌة الصحراوى 

شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    GBF AUTOجى بى اف اوتو  -  244

برلم  25135115،لٌدت فى  65555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  5352

 -اسكندرٌة الصحراوى طرٌك مصر  - 6التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الكٌلو 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -االستثمار العماري  -دمحم رجب للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة  -  245

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

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

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

االستثمار العماري  -، عن المماوالت العامة  5325برلم  25135116،لٌدت فى  1555555.555   لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة  -

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 

 -البدرشٌن  -الطرفاٌة  -ع البحر شار - 6الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : رلم 

مصر   شركة  ،  التجارة بالجملة والتجزئة فً المبلبس الجاهزة والزي الموحد للمستشفٌات ومستلزماتها  -المٌه شٌروكً  -  246

لتى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ا -واالحذٌة الطبٌة واالكسسوارات 

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

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

برلم  25135154،لٌدت فى  555555.555ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الش

، عن التجارة بالجملة والتجزئة فً المبلبس الجاهزة والزي الموحد للمستشفٌات ومستلزماتها واالحذٌة الطبٌة  5213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش -واالكسسوارات 

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

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

مصر  22الكٌلو  -داندي مول  -الدور االرضً  - 2ممر   - A 122على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -بجوار المرٌة الذكٌة  -اسكندرٌة الصحراوي 

التجارة العامة  -ورٌد السٌارات ولطع غٌارها واكسسوارتها الحفنً جروب للسٌارات   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وت -  241

الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة  -التصدٌر  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

، عن تجارة وتوزٌع  5164برلم  25135152،لٌدت فى  65555.555تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

المماوالت  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -د السٌارات ولطع غٌارها واكسسوارتها وتورٌ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات  -التصدٌر  -العامة 

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

الشٌخ زاٌد  4مدخل  1ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : مول رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -طرٌك وصلة دهشور  -

حفنً جروب للسٌارات   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال -  242

، عن  5164برلم  25135152،لٌدت فى  65555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموا

 -الشٌخ زاٌد  -طرٌك وصلة دهشور  -الشٌخ زاٌد  4مدخل  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول رلم 

االدارة والتسوٌك  -( اختٌار النخبة إلٌجار السٌارات   شركة  ،   تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن  -  243

بشان شركات  2512لسنة  355السٌاحى  للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة      مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ة االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

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

، عن تاجٌر السٌارات ) عدا  6554برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

االدارة والتسوٌك السٌاحى  للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة      مع مرعاه المرار  -النمل السٌاحى واللٌموزٌن ( 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   ٌجوز للشركة ان  2512لسنة  355الوزاري رلم 

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

 -ش البطل احمد عبد العزٌز  42تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -الدلى 

لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة اختٌار النخبة إلٌجار السٌارات   شركة  ،  او تشترٌها او ت -  255

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

ا الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبم 6554برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555

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

 -الدلى  -ش البطل احمد عبد العزٌز  42: 

 

 -تعبئة المواد الغذائٌة لدي الغٌر  -د الغذائٌة ومستلزماتها شركة درشال للتجارة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد الموا -  251

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

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

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

ع ، عن تجارة وتوزٌ 6512برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تعبئة المواد الغذائٌة لدي الغٌر  -وتورٌد المواد الغذائٌة ومستلزماتها 

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ش ولٌد  6الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -منشٌة البكري  -الدالً 

شركة  ،  االخص تورٌد كافة مفروشات المنازل والمكاتب االدارٌة    Global Royal Homesجلوبال روٌال هومز  -  252

تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً  -الدعاٌة واالعبلن  -التسوٌك االلكترونً  -التجارة االلكترونٌة  -والمحبلت واالجهزة 

 -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  -خدمات النظافة تمدٌم  -واللٌموزٌن والتاجٌر التموٌلً ( 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -تلٌفون ( 

، عن  6215برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555   تمدٌم االستشارات  )   ،رأس مالها -واجراءات الترخٌص بها 

الدعاٌة  -التسوٌك االلكترونً  -التجارة االلكترونٌة  -االخص تورٌد كافة مفروشات المنازل والمكاتب االدارٌة والمحبلت واالجهزة 

تمدٌم خدمات رجال  -دمات النظافة تمدٌم خ -تاجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحً واللٌموزٌن والتاجٌر التموٌلً (  -واالعبلن 

لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -االعمال ) فاكس 

الحً  135تمدٌم االستشارات  ) ، بجهة :  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512

 -الشٌخ زاٌد  - 2المجاورة  - 16

شركة  ،  فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات    Global Royal Homesجلوبال روٌال هومز  -  253

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

 -الشحن البري للبضائع  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تصمٌم تطبٌمات الهاتف المحمول  -تحصٌل الفواتٌر 

برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى   ،رأس مالها   الشركات وغٌرها التى تزاو

، عن فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا  6215

من  21لعاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات ا

ٌجوز  -تصمٌم تطبٌمات الهاتف المحمول  -تحصٌل الفواتٌر  -الشحن البري للبضائع  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا

 -الشٌخ زاٌد  - 2المجاورة  - 16الحً  135بجهة : 

شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما    Global Royal Homesجلوبال روٌال هومز  -  254

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

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

ما ٌجوز ، عن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ك 6215برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555

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

 - 16الحً  135واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد  - 2المجاورة 

: الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل  12شركة  ،  انشطة خاصة بمانون    EGY GRAPHICاٌجً جرافٌن للصناعات الهندسٌة  -  255

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -وتشغٌل المعادن وتصنٌع االسطمبات والفرم وصٌانتها 

اضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح لبلستزراع  , واستزراع االر

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

االستثمار   ،رأس مالها    - 2552نة لس 356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

: الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل  12، عن انشطة خاصة بمانون  6246برلم  25135131،لٌدت فى  355555.555

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -المعادن وتصنٌع االسطمبات والفرم وصٌانتها 

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

 355تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المنطمة الصناعٌة  - 625االستثمار ، بجهة : المطعة رلم  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

شركة  ،  العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك    EGY GRAPHICاٌجً جرافٌن للصناعات الهندسٌة  -  256

لسنة  355اعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مر

: اعداد التصمٌمات الهندسٌة والفنٌة  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551

تلتزم الشركة  فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة , 1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

برلم  25135131،لٌدت فى  355555.555بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار   ،رأس مالها   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة  6246

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع 

 125: اعداد التصمٌمات الهندسٌة والفنٌة التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  12انشطة خارج لانون  - 2552

, تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار ،  فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة 1322لسنة 

 -المنطمة الصناعٌة  - 625بجهة : المطعة رلم 

شركة  ،  وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً    EGY GRAPHICاٌجً جرافٌن للصناعات الهندسٌة  -  251

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2511لسنة  12ز الواردة بمانون االستثمار رلم التمتع بالمزاٌا والحواف

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

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

، عن  6246برلم  25135131،لٌدت فى  355555.555السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

 2511لسنة  12الواردة بمانون االستثمار رلم وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 

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

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

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : المطعة رلم 

 -المنطمة الصناعٌة  - 625

اة احكام الموانٌن شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراع   EGY GRAPHICاٌجً جرافٌن للصناعات الهندسٌة  -  252

 355555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  6246برلم  25135131،لٌدت فى 

 -المنطمة الصناعٌة  - 625صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم الشركة الح

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة    Dopamineدوبامٌن الدارة المطاعم والكوفً شوب والمحبلت التجارٌة والحلوي  -  253

الامة وتشغٌل  -ولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكح

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -انشاء وادارة المبلهً الترفٌهٌة لبلطفال  -وادارة المحبلت التجارٌة ومراكز التسوق 

ت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبل -لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 25135131،لٌدت فى  155555.555المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او   ،رأس مالها   

ٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع ، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحول 6242برلم 

 -انشاء وادارة المبلهً الترفٌهٌة لبلطفال  -الامة وتشغٌل وادارة المحبلت التجارٌة ومراكز التسوق  -الماكوالت والتٌن اواي 

والشمك الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -عمرانٌة غربٌة  -ش كمال منصور  - 46عمارة  - 15

شركة  ،  تجارٌة او ثمافٌة او    Dopamineدوبامٌن الدارة المطاعم والكوفً شوب والمحبلت التجارٌة والحلوي  -  265

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -بٌع وتورٌد الحلوي والحلوٌات  -استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

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

 الخارج كما ٌ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   

بٌع  -، عن تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها  6242برلم  25135131،لٌدت فى  155555.555

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -وتورٌد الحلوي والحلوٌات 

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاو

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

عمرانٌة  -ش كمال منصور  - 46عمارة  - 15اطها ، بجهة : شمة الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نش

 -العمرانٌة  -غربٌة 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    OTTIMOأوتٌمو الدارة المشروعات السٌاحٌة  -  261

، عن الموانٌن  5322برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 - G 23واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحده رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -سنتر العتابً  -ب  4/ 3تجاري  -المبنً التجاري ببٌفرلً هٌلز  -الكائنة بالدور االرضً 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

شركة باٌوكور انترناشٌونال   شركة  ،  تمدٌم االستشارات )  فٌما عدا كل ما ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة و االستشارات  -  262

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

من لانون سوق رأس المال والئحته  21ركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة المالٌة النشطة الش

ادارة المشروعات  -اعداد االبحاث العلمٌة .   -مركز تدرٌب العداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد و الكوادر البشرٌة .   -التنفٌذٌة( .  

، عن تمدٌم االستشارات )  فٌما عدا كل ما  6253برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555عدا الفندلٌة .    ،رأس مالها   

ٌتعلك بأسواق األوراق المالٌة و االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

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

 -مركز تدرٌب العداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد و الكوادر البشرٌة .   -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .   21المادة 

 -المهندسٌن  -شارع االسراء  41مار رلم بالع 1554ادارة المشروعات عدا الفندلٌة . ، بجهة : شمه رلم  -اعداد االبحاث العلمٌة .  

شركة باٌوكور انترناشٌونال   شركة  ،  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار ٌة وبشرط إستصدار  -  263

 التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات

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

،لٌدت فى  55555.555الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

، عن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار ٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة  6253برلم  25135135

لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

ا فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضه

 -شارع االسراء  41بالعمار رلم  1554تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : شمه رلم 

 -المهندسٌن 

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وع   WINKLوٌنكل  -  264

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  6235برلم  25135131،لٌدت فى  13555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -المهندسٌن  -عمارات العرائس  -ش السودان  322الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -شركة  ،  الامة وتشعٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة بانواعها والمخبوزات والبسكوٌت    WINKLوٌنكل  -  265

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -تجارة وتوزٌع وتورٌدالحلوٌات الشرلٌة والغربٌة بانوعها والمخبوزات والبسكوٌت 

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

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

، عن الامة وتشعٌل مصنع لتصنٌع  6235برلم  25135131لٌدت فى ، 13555.555مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

تجارة وتوزٌع وتورٌدالحلوٌات الشرلٌة والغربٌة بانوعها  -الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة بانواعها والمخبوزات والبسكوٌت 

ات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك -والمخبوزات والبسكوٌت 

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

عمارات  -ش السودان  322تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -العرائس 

انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة واداراتها  -المماوالت العامة  -رود تاٌجر للصٌانة والمماوالت العامة   شركة  ،   -  266

كة ان تكون لها التورٌدات العمومٌة     ٌجوز للشر -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -واستغبللها وصٌانتها 

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 

المماوالت العامة  -، عن  6554برلم  25135121،لٌدت فى  1555555.555نفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   والئحتة الت

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة واداراتها واستغبللها وصٌانتها  -

ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال التورٌدات العمومٌة     ٌجوز للشرك

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

تاٌجر هوم عمارات الحى  1ع  143فٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التن

 -اكتوبر  6 -اكتوبر  6السابع بجوار نادى 

رود تاٌجر للصٌانة والمماوالت العامة   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  261

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  6554برلم  25135121،لٌدت فى  1555555.555رأس مالها   ،  

اكتوبر  6تاٌجر هوم عمارات الحى السابع بجوار نادى  1ع  143الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اكتوبر  6 -

شركة  ،  االنتاج الفنً والتوزٌع    H.N.D ART DISTRIBUTIONاتش ان دي للتوزٌع الفنً                            -  262

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

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

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

برلم  25135122،لٌدت فى  535555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -، عن االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  6565

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

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

ش سلٌمان  2جهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، ب

 -العمرانٌة  -متفرعمن ش خاتم المرسلٌن  -دمحم سلٌمان 

تمدٌم الدورات التدرٌبٌة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    Trustتراست اكادٌمً  -  263

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

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

، عن الامة وتشغٌل مركز  6522برلم  25135122،لٌدت فى  25555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تمدٌم الدورات التدرٌبٌة  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

 -ش اٌران  63رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والم

 - 2شمة  - 1الدور 

الفنت ترٌدٌنج   شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  215

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

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

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، عن اعماال ش 5363برلم  25135115،لٌدت فى  2555555.555،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 

ة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 -الشٌخ زاٌد  -الحى السادس  -اوبرا سٌتى  -اٌه  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -ADVANCED CREATIONS FOR FAIRS AND CONFERENCEاكت  -ادفانسٌد كرٌشنز للمعارض والمؤتمرات  -  211

ACT   صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةشركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح 

 نشاطها

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  5321برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -لً سنتر االمل المنطمه االو -الدور الثانً  -نشاطها ، بجهة : ش االول 

 -التورٌدات العمومٌة  -الحسٌن لتجارة وتورٌد االخشاب   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  212

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المماوالت العامة  -تجارة وتورٌد االخشاب 

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

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

،لٌدت فى  12555.555كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تجارة وتورٌد االخشاب  -التورٌدات العمومٌة  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  5325برلم  25135116

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من -المماوالت العامة  -

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

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

 - 1شمة رلم  - 235عمارة  - 2المجاورة  - 3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً 

الامة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمبٌدات وبذور التماوي    PLANTIC EGYPTببلنتن اٌجٌبت  -  213

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص  -لتصنٌع المبلبس الجاهزة  وتشغٌل مصنع

تجارة وتوزٌع وتورٌد االسمدة والمبٌدات وبذور التماوي والكٌماوٌات والطبٌة والعطرٌة وزٌوتها والطحالب الطبٌة النباتٌة 

ة واالدوٌة البٌطرٌة والمنظفات والمواد الغذائٌة واالعبلف والمبٌدات ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌ

، عن الامة  5333برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555تربٌة الطحالب النباتٌة   ،رأس مالها    -والمبلبس الجاهزة 

التجارة العامة والتوزٌع  -مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة  الامة وتشغٌل -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمبٌدات وبذور التماوي 

فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد االسمدة والمبٌدات وبذور التماوي والكٌماوٌات 

الطبٌة واالدوٌة البٌطرٌة والمنظفات والمواد والطبٌة والعطرٌة وزٌوتها والطحالب الطبٌة النباتٌة والمكمبلت الغذائٌة والمستلزمات 

 -ش الملن فٌصل  253تربٌة الطحالب النباتٌة ، بجهة :  -الغذائٌة واالعبلف والمبٌدات ومستحضرات التجمٌل والمبلبس الجاهزة 

 -التعاون 

تلتزم الشركة باحكام المانون االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -شركة  ،     PLANTIC EGYPTببلنتن اٌجٌبت  -  214

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125رلم 

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

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  باحكام

 -، عن  5333برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن   ،رأس مالها   

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة 

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

استصبلح وتجهٌز  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ، بجهة : 

 -التعاون  -ش الملن فٌصل  253

مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان شركة  ،  أن تكون االراضى    PLANTIC EGYPTببلنتن اٌجٌبت  -  215

 355تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

من  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

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

 5333برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

صصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى ، عن أن تكون االراضى مخ

 356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ن الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه م - 2552لسنة 

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

 -التعاون  -ش الملن فٌصل  253تلحمها ، بجهة : 

،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   شركة   PLANTIC EGYPTببلنتن اٌجٌبت  -  216

 155555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئح 5333برلم  25135116،لٌدت فى 

التعاون  -ش الملن فٌصل  253والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

شركة  ،  التنفٌذٌة    Pharma Ceutical industriesفارما سوٌتٌكال انداصترٌز                                             -  211

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

سارٌة ، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال 5243برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555مالها   

 -الهرم  -ترسا  -ش الخلٌفة المامون  3وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 
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 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

شركة  ،  تصنٌع    Pharma Ceutical industriesفارما سوٌتٌكال انداصترٌز                                             -  212

تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة  -ة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة لدي الغٌر االدوٌة والمستحضرات الطبٌ

البشرٌة واللمحات ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمكمبلت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة والكٌماوٌات المعملٌة والصناعٌة 

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125لشركة باحكام المانون رلم التوكٌبلت التجارٌة تلتزم ا -عداد الكٌماوٌات الخطرة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   

مستحضرات التجمٌل ، عن تصنٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة و 5243برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555

تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة البشرٌة واللمحات ومستحضرات التجمٌل والمطهرات  -والمكمبلت الغذائٌة لدي الغٌر 

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -والمكمبلت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة والكٌماوٌات المعملٌة والصناعٌة عداد الكٌماوٌات الخطرة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125كة باحكام المانون رلم الشر

 -الهرم  -ترسا  -ش الخلٌفة المامون  3التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ، بجهة : 

شركة  ،  اال بعد    Pharma Ceutical industries                         فارما سوٌتٌكال انداصترٌز                    -  213

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

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  ٌجوز -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

ة   ،رأس مالها   كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحت

، عن اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات  5243برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز ل -العمومٌة 

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

 -الهرم  -ترسا  -ش الخلٌفة المامون  3، بجهة : تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

الستخدامات الري الحدٌث ومٌاه  PVCالسٌد صابر احمد عوٌس وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر  -  225

ة التراخٌص الشرب والصرف الصحً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  5244برلم  25135151،لٌدت فى  355555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الستخدامات الري الحدٌث ومٌاه الشرب والصرف الصحً مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  PVCالمواسٌر 

 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة الثانٌة  - 62ة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم وعلى الشركة الحصول على كاف

دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  السوء كانت خدمٌه او ترفٌهٌه او رٌاضٌه او تجارٌه او ثمافٌه واستكمال  -  221

ك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌه والمرى السٌاحٌه مع مرعاه االداره والتسوٌ -المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها 

صناعة   -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355المرار الوزاري رلم 

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

، عن السوء كانت  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها      -وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى

لسٌاحً للفنادق االداره والتسوٌك ا -خدمٌه او ترفٌهٌه او رٌاضٌه او تجارٌه او ثمافٌه واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2512لسنة  355والموتٌبلت والشمك الفندلٌه والمرى السٌاحٌه مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم   -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 -شارع شاهٌن  55، بجهة :  -ترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجىوتطوٌر االلك

اعمال  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -  222

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات  -البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد 

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

انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها  -ائل االلكترونٌه ادخال االعمال البٌانات على الحاسبات وبالوس -صوت وصورة وبٌانات  

، عن _ اعمال  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555تنفٌذ واداره شبكات   ،رأس مالها    -والتدرٌب علٌها 

ٌانات والتطبٌمات اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد الب -التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 

اعمال انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب  -بمختلف انواعها 

 ادخال االعمال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   -علٌها 

 -شارع شاهٌن  55تنفٌذ واداره شبكات ، بجهة :  -انتاج وتطوٌر النظم المدمجه وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -االلكترونٌه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

المشروعات التى تسثتمر فى تطوٌر حموق الملكٌه  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  نمل وتداول البٌانات  -  223

الامه شبكات نمل الصوت والصوره والبٌانات وتمدٌم خدمات  -تراع والنماذج والرسومات الصناعٌه الفكرٌه بما فى ذلن براءت االخ

الامه وا داره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت  -المٌمه المضافه بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه 

 -الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون السلكٌه والبلسلكٌه وااللمار الصناعٌه بعد الحصول على ترخٌص من 

برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌه والمشروعات   ،رأس مالها   

ختراع المشروعات التى تسثتمر فى تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فى ذلن براءت اال -، عن نمل وتداول البٌانات  5365

الامه شبكات نمل الصوت والصوره والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه بعد الحصول على  -والنماذج والرسومات الصناعٌه 

الامه وا داره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه وااللمار الصناعٌه  -ترخٌص من الجهات المعنٌه 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل  -ن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون بعد الحصول على ترخٌص م

 -شارع شاهٌن  55التنمٌه والمشروعات ، بجهة : 

دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  الت تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد والمشروعات التكنولوجٌا الحدٌثه  -  224

انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -( 2553لسنه 64مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) مع 

 -انشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -تكنولوجٌا المعلومات 

االنشطه المتعلمه بتحوٌل المحتوى التملٌدى منصوت وصوره وبٌانات الى  -م رٌاده االعمال حاضنات االعمال التكنولوجٌه ودع

، عن الت تدعم  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555محتوى رلمى بما فى ذلن رلمته المحتوى   ،رأس مالها   

لسنه 64اه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد والمشروعات التكنولوجٌا الحدٌثه ) مع مراع

انشاء واداره مراكز االستشارات  -انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -( 2553

 -اده االعمال حاضنات االعمال التكنولوجٌه ودعم رٌ -والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 55االنشطه المتعلمه بتحوٌل المحتوى التملٌدى منصوت وصوره وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمته المحتوى ، بجهة : 

 -شارع شاهٌن 

مٌع الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج الكرتون وج -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  العلمى والثمافى والفنى  -  225

الامة وتشغٌل مصنع  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره  -عبوات التعبئة والمنتجات الورلٌة 

إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اغذٌه جاهزه سرٌعه التلف من  -محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة 

انتاج المٌاه المعدنٌه الطبٌعٌه  -المشروبات غٌر الكحولٌه باستثناء ) البٌره ( والنبٌذ بدون كحول تصنٌع  -الفاكهه والخضروات 

، عن العلمى والثمافى  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555والمٌاه االخرى المعباه فى زجاجات   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -عبوات التعبئة والمنتجات الورلٌة الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وإنتاج الكرتون وجمٌع  -والفنى 

 -الامة وتشغٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتغلٌف الحاصبلت الزراعٌة  -االدوات الكهربائٌه ومستلزمات االناره 

روبات غٌر الكحولٌه باستثناء ) تصنٌع المش -إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اغذٌه جاهزه سرٌعه التلف من الفاكهه والخضروات 

 -شارع شاهٌن  55انتاج المٌاه المعدنٌه الطبٌعٌه والمٌاه االخرى المعباه فى زجاجات ، بجهة :  -البٌره ( والنبٌذ بدون كحول 

نكهه و / او المٌاه غٌر الكحولٌه ذات ال -تصنٌع المشروبات غٌر الكحولٌه  -دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،   -  226

استصبلح وتجهٌز االراضى   -البرتمال المحلى , الكوال , مشروبات الفاكهه , مٌاه تونٌن , الخ  -المحبله : اللٌموناده المحبله 

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

غراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا مخصصة ال

تصنٌع  -، عن  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

البرتمال المحلى , الكوال ,  -هه و / او المحبله : اللٌموناده المحبله المٌاه غٌر الكحولٌه ذات النك -المشروبات غٌر الكحولٌه 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع   -مشروبات الفاكهه , مٌاه تونٌن , الخ 

راض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغ

 55طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ، بجهة : 

 -شارع شاهٌن 

لسنة  356لم ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة ر 2551لسنة  355دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  رلم  -  221

الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو  - 2552

الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشغٌل المطاحن  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المسلى والدهون والزٌوت النباتٌة.  -تجمٌدها

ٌجوز للشركة ان تكون لها   -الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشغٌل المطاحن والمخازن بكافه انواعها   -عها والمخازن بكافه انوا

 5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355، عن رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المسلى  -بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها

الامه وتشغٌل مصنع   - الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتشغٌل المطاحن والمخازن بكافه انواعها -والدهون والزٌوت النباتٌة. 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   -لتصنٌع وتشغٌل المطاحن والمخازن بكافه انواعها 

 -شارع شاهٌن  55الشركات وغٌرها ، بجهة : 

لتى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى دار الجوعان لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ا -  222

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

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

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مالها   

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

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

 -شارع شاهٌن  55لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

نشر وتوزٌع  -طموح الدولٌة للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  223

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -اصدار النشرات غٌر الدورٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة  -الكتب 

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

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

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد  6541برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -اصدار النشرات غٌر الدورٌة  -اعداد االبحاث العلمٌة  -شر وتوزٌع الكتب ن -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

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

جمعٌة صحراء  -تمسٌم منطمة ح  21المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : ق 

 -االهرام 

السمدة والمخصبات الزراعٌةبجمٌع انواعها " بودر شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ا   RADIX UNIرادٌكس ٌونً  -  235

وسائل ومعلك" .  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال 

ئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌ

تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25135125،لٌدت فى  2555555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمخصبات الزراعٌةبجمٌع انواعها " بودر وسائل ومعلك" .  ٌجوز للشركة ان ، عن ا 6125

تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على 

ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما 

المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -إمتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  3م من خرٌطة تمسٌ 416البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة رلم 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك  -السنارة لبلستثمار العماري والسٌاحً   شركة  ،  االستثمار العماري  -  231

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

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

 -ائٌه للمشروع عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌو

الامة وتشغٌل  -، عن االستثمار العماري  6143برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

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

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

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

 -ش بابل  32 -الدور االول  - 1ٌجوز للشركة ان ، بجهة : شمة رلم  -ه للمشروع المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌ

السنارة لبلستثمار العماري والسٌاحً   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -  232

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

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

،لٌدت فى  55555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  6143برلم  25135122

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

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

 -ش بابل  32 -الدور االول  - 1على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

سفن بان للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  233

 نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  5353برلم  25135115،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 -العمرانٌة الغربٌة  -ش الوعى  13 البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -سفن بان للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،    -  234

 تورٌد عبوات الكرتون والورق ومستلزمتها ومستلزمات مصانع الكرتون   -العمومٌة 

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

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  15555.555م الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

تورٌد عبوات الكرتون  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -، عن  5353برلم  25135115

 والورق ومستلزمتها ومستلزمات مصانع الكرتون  

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

 -العمرانٌة الغربٌة  -ش الوعى  13الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة :  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

 -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -بناٌات الشٌخ زاٌد للدٌكور   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -  235

فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة )  -االشراف علً تنفٌذ المشروعات 

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

ادارة المشروعات الهندسٌة  -نفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحتة الت 21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن المماوالت العامة والمتخصصة  5345برلم  25135114،لٌدت فى  55555.555والعمارٌة مع مرعاه   ،رأس مالها   

ما عدا تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة ) فٌ -االشراف علً تنفٌذ المشروعات  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -والمتكاملة 

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

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -المركز التجاري ) صفوة مول (  - 3ادارة المشروعات الهندسٌة والعمارٌة مع مرعاه ، بجهة : وحدة رلم  -ٌذٌة ( والئحتة التنف

 -لسم اول  -ٌولٌو  26المحور المركزي  -الحً الثانً  - 1المطعة رلم 

ت االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بشان شركا 2512لسنة  355بناٌات الشٌخ زاٌد للدٌكور   شركة  ،  المرار الوزاري رلم  -  236

 1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

فى فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك  1322لسنة  121والمانون رلم 

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

، عن المرار  5345برلم  25135114،لٌدت فى  55555.555ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -المنظمة لهذا الغرض 

االستٌراد والتصدٌر -الدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات ا 2512لسنة  355الوزاري رلم 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة : وحدة  -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -لسم اول  -ٌولٌو  26المحور المركزي  -الحً الثانً  - 1المطعة رلم  -المركز التجاري ) صفوة مول (  - 3رلم 

بناٌات الشٌخ زاٌد للدٌكور   شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -  231

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

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

 5345برلم  25135114،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

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

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 26المحور المركزي  -الحً الثانً  - 1المطعة رلم  -المركز التجاري ) صفوة مول (  - 3لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 -لسم اول  -ٌولٌو 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة  12ون شركة  ،   انشطة داخل لان   Horus Egypt Foodحورس إٌجٌبت فوود  -  232

:  12انشطة خارج لانون  -الامة وتشغٌل مصنع لعسر زٌت الزٌتون  -جمٌع المواد الغذائٌة والخضروات والفاكهة للنفس وللغٌر 

ار وفً حالة عدم التزام التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثم -التجارة العامة 

علً ان التتمتع االنشطة  2511لسنة  12الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن انشطة  6122برلم  25135123،لٌدت فى  555555.555خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل  -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة جمٌع المواد الغذائٌة والخضروات والفاكهة للنفس وللغٌر  12نون داخل لا

التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  -: التجارة العامة  12انشطة خارج لانون  -مصنع لعسر زٌت الزٌتون 

مار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون لبلنشطة الواردة بمانون االستث

شارع المدرسة  15علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز ، بجهة :  2511لسنة  12االستثمار رلم 

 -الكعابً الجدٌدة  -

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن   بٌزنس جروب للتسوٌك  -  233

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تسوٌك كافة المنتجات  -التسوٌك العماري  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -العمومٌة 

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

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

التجارة العامة والتوزٌع  -، عن الدعاٌة واالعبلن  6152برلم  25135124،لٌدت فى  15555.555مع مراعاة   ،رأس مالها   

تسوٌك كافة المنتجات  -التسوٌك العماري  -االستثمار العماري  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

 المهندسٌن -ش جامعة الدول العربٌة  22وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

بٌزنس جروب للتسوٌك   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  355

، عن احكام الموانٌن  6152برلم  25135124،لٌدت فى  15555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ش جامعة الدول  22فة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 المهندسٌن -العربٌة 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة والمعمارٌة ) فٌما عدا    Noveltv design studioنوفٌلتً دٌزاٌن استدٌو  -  351

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

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ادارة  -الشراف علً تنفٌذ المشروعات ا -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن  5333برلم  25135114،لٌدت فى  25555.555لسنة   ،رأس مالها    355المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

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

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

 -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21فى المادة 

ش احمد عرابً  64لسنة ، بجهة :  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -راف علً تنفٌذ المشروعات االش

 -المهندسٌن  6الدور الثالث شمة رلم 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Noveltv design studioنوفٌلتً دٌزاٌن استدٌو  -  352

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول  5333برلم  25135114،لٌدت فى  25555.555باشرة نشاطها  ،رأس مالها   البلزمة لم

 -المهندسٌن  6ش احمد عرابً الدور الثالث شمة رلم  64على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة  2512،   شركة    Noveltv design studioنوفٌلتً دٌزاٌن استدٌو  -  353

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -واجراءات الترخٌص بها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

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

 2512، عن  5333برلم  25135114،لٌدت فى  25555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

المماوالت  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

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

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

ش احمد عرابً  64تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -ندسٌن المه 6الدور الثالث شمة رلم 

انشاء  -شركة  ،  انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    M"S COإمز كو  -  354

الوساطة فً انهاء اجراءات  -وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  -بالخارج التحاق الطبلب بالجامعات 

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

، عن انشاء وادارة مراكز التدرٌب  6152برلم  25135122،لٌدت فى  25555.555المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

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

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا  -بالخارج  الوساطة فً انهاء اجراءات التحاق الطبلب بالجامعات -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

 2الدور االرضً شمة  55االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : عمارة 

 -شارع المشٌر احمد اسماعٌل المتمٌز 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21شركة  ،  فى المادة    M"S COإمز كو  -  355

جوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

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

مرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

برلم  25135122،لٌدت فى  25555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21، عن فى المادة  6152

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشر -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 

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

 -شارع المشٌر احمد اسماعٌل المتمٌز  2الدور االرضً شمة  55على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

شركة  ،     Forbes Marshall Egypt For Marketing And Tradingفوربس مارشال اٌجٌبت للتسوٌك والتجارة  -  356

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

فة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

، عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  6111برلم  25135122،لٌدت فى  3555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -) أ (  55واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الموانٌن

 -المهندسٌن  -شارع النخٌل  -الدور االول  -أ  15الشمة رلم 

شركة  ،      Forbes Marshall Egypt For Marketing And Tradingفوربس مارشال اٌجٌبت للتسوٌك والتجارة  -  351

تمدٌم خدمات المراجعة والتفتٌش واالعتماد النظمة الطالة الحرارٌة  -اعادة تصمٌم وتجدٌد انظمة البخار الممامة لدي المصانع 

تمدٌم خدمات الصٌانة النظمة الغبلٌات وانظمة البخار وانظمة تمنٌة االجهزة الدلٌمة  -الممامة فً المجبلت الصناعٌة المختلفة 

الامة  -التسوٌك والتوزٌع النظمة الغبلٌات وانظمة البخار وغٌرها من االنظمة المستخدمة بمجاالت المطاع الصناعً  -سٌنزورز 

تمدٌم   ،رأس مالها    -وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال استخدام افضل الطرق للحفاظ علً الطالة 

تمدٌم خدمات  -، عن اعادة تصمٌم وتجدٌد انظمة البخار الممامة لدي المصانع  6111 برلم 25135122،لٌدت فى  3555.555

تمدٌم خدمات الصٌانة النظمة  -المراجعة والتفتٌش واالعتماد النظمة الطالة الحرارٌة الممامة فً المجبلت الصناعٌة المختلفة 

التسوٌك والتوزٌع النظمة الغبلٌات وانظمة البخار وغٌرها من  -الغبلٌات وانظمة البخار وانظمة تمنٌة االجهزة الدلٌمة سٌنزورز 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال استخدام  -االنظمة المستخدمة بمجاالت المطاع الصناعً 

 -المهندسٌن  -شارع النخٌل  - الدور االول -أ  15الشمة رلم  -) أ (  55تمدٌم ، بجهة :  -افضل الطرق للحفاظ علً الطالة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

شركة  ،     Forbes Marshall Egypt For Marketing And Tradingفوربس مارشال اٌجٌبت للتسوٌك والتجارة  -  352

 االستشارات االدارٌة والفنٌة الدارة المشارٌع الصناعٌة ) 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 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   تشترن باى وجه من الوجوة م

، عن االستشارات االدارٌة والفنٌة الدارة المشارٌع الصناعٌة ) فٌما عدا  6111برلم  25135122،لٌدت فى  3555.555

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

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

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

 -المهندسٌن  -شارع النخٌل  -الدور االول  -أ  15الشمة رلم  -) أ (  55شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : 

 -ا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانون -التسوٌك العمارى -انترناشٌونال لوجشرى جروب   شركة  ،   -  353

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

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌما هو التجارة العامة والتوزٌع ف -التسوٌك العمارى -، عن  6562برلم  25135122،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

التورٌدات العمومٌة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -مسموح بة لانونا 

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

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

امام مدخل زاٌد  -اركان ببلزا  335السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -الشٌخ زاٌد  - 2555

نتاج االعبلنى   شركة  ،   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة دراٌة لبل -  315

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

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة  21المادة  االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى

الدعاٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -اعداد االبحاث العلمٌة  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات  6534برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555واالعبلن   ،رأس مالها   

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

من لانون سوق راس المال والئحتة  21دة المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى الما

اعداد دراسات الجدوى  -اعداد االبحاث العلمٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التنفٌذٌة 

وب االحٌاء منطمة جن - 6عمار رلم  - 3الدعاٌة واالعبلن ، بجهة : شمة رلم  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -للمشروعات 

 -اكتوبر  6 -المجاورة السادسة  -حى السكرٌة  -السكنٌة 

دراٌة لبلنتاج االعبلنى   شركة  ،  الامة وتنظٌم المعارض والؤتمرات والندوات وورش العمل ) بشرط استصدار  -  311

د البٌانات والتطبٌمات بمختلف اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواع -التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

 -اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -انواعها 

انتاج  -ا ادخال البٌانات على الحاسبات بمختلف انواعه -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

، عن الامة وتنظٌم  6534برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب   ،رأس مالها   

اعمال التوصٌف  -المعارض والؤتمرات والندوات وورش العمل ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء  -اعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولو

انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت  -لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب ، بجهة : شمة  -عها ادخال البٌانات على الحاسبات بمختلف انوا -وصورة وبٌانات 

 -اكتوبر  6 -المجاورة السادسة  -حى السكرٌة  -منطمة جنوب االحٌاء السكنٌة  - 6عمار رلم  - 3رلم 

انشاء وادارة مراكز  -اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -دراٌة لبلنتاج االعبلنى   شركة  ،  علٌها  -  312

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

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

اعمال  -، عن علٌها  6534برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

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

اى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب

 - 3تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : شمة رلم 

 -اكتوبر  6 -المجاورة السادسة  -حى السكرٌة  -منطمة جنوب االحٌاء السكنٌة  - 6عمار رلم 

بلنتاج االعبلنى   شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون دراٌة ل -  313

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

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  6534برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

حى  -منطمة جنوب االحٌاء السكنٌة  - 6عمار رلم  - 3رلم  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة

 -اكتوبر  6 -المجاورة السادسة  -السكرٌة 

التوكٌبلت  -التورٌدات العمومٌة  -مٌجو لبلعمال المتمدمه   شركة  ،  تصمٌم وتطوٌر وادارة برامج برامج الحاسب االلً  -  314

مماوالت  -المماوالت العامة  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -اعمال الطالة الشمسٌة 

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

، عن تصمٌم وتطوٌر وادارة برامج  6152برلم  25135124،لٌدت فى  25555.555تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

فً شان  1322سنة ل 125التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -برامج الحاسب االلً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -مماوالت اعمال الطالة الشمسٌة  -المماوالت العامة  -تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 

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

ش استودٌو  -عمارات الصفا والمروه  3ارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : فى الخ

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -مصر 

 مٌجو لبلعمال المتمدمه   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح -  315

،لٌدت فى  25555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6152برلم  25135124

 -ش استودٌو مصر  -عمارات الصفا والمروه  3فة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كا

 -الهرم  -المرٌوطٌة 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول    Sun Rise Digital Marketingصن راٌز دٌجٌتال ماركتٌنج لبلنتاج الفنً  -  316

، عن السارٌة  5355برلم  25135115،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 -الشٌخ زاٌد  -اركان ببلزا  - 4مبنً  - 4وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور 

اصدار  -شركة  ،   الدعاٌة واالعبلن    Sun Rise Digital Marketingصن راٌز دٌجٌتال ماركتٌنج لبلنتاج الفنً  -  311

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه   -النشرات بصورة غٌر دورٌة 

تصحٌح -نٌجاتٌف تحمٌض -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌه و االعبلنات وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال  -الوان ( 

،لٌدت فى  155555.555واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات   ،رأس مالها   

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم  -اصدار النشرات بصورة غٌر دورٌة  -، عن الدعاٌة واالعبلن  5355 برلم 25135115

 -السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه و االعبلنات وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -تصحٌح الوان ( -نٌجاتٌف تحمٌض -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت 

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

 -زاٌد الشٌخ  -اركان ببلزا  - 4مبنً  - 4الشركات ، بجهة : الدور 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

االستٌراد والتصدٌر    تلتزم الشركة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -الفنت ترٌدٌنج   شركة  ،   -  312

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

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

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

االستٌراد  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -، عن  5363برلم  25135115ت فى ،لٌد 2555555.555

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر    تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    

اوبرا  -اٌه  1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى السادس  -سٌتى 

الامة وتشغٌل وادارة وتجهٌز المطاعم والكافترٌات  -شركة  ،      Quick Royal Serviceكوٌن روٌال سٌرفٌس  -  313

رة االدا -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -تجهٌز وتورٌد الوجبات الغذائٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا -وصٌانتها 

بشان  2512لسنة  355والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص المواد الغذائٌة        -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

الامة  -، عن  5335برلم  25135116،لٌدت فى  15555.555تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان 

تجهٌز وتورٌد الوجبات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا -وتشغٌل وادارة وتجهٌز المطاعم والكافترٌات وصٌانتها 

التسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع مرعاه االدارة و -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -الغذائٌة 

التورٌدات  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355المرار الوزاري رلم 

 -مٌت رهٌنة  -لها مصلحة او تشترن ، بجهة : ش اثار سمارة  العمومٌة وعلى االخص المواد الغذائٌة       ٌجوز للشركة ان تكون

 -البدرشٌن 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال    Quick Royal Serviceكوٌن روٌال سٌرفٌس  -  325

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 

 5335لم بر 25135116،لٌدت فى  15555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن باى وجه من 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

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

 -البدرشٌن  -مٌت رهٌنة  -: ش اثار سمارة 

 ELMorshdy For Investشركة المرشدى لبلستثمار والتسوٌك العمارى                                           -  321

&Marketing    السمسرة العمارٌة    -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى 

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

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 السمسرة العمارٌة    -عن االستثمار والتسوٌك العمارى  ، 5216برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

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

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

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

 -الهرم  -حدائك االهرام  -أ  5شارع  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

   ART FOR            PHARMACEUTICAL          DISTRIBUTION                         ارت لتوزٌع االدوٌة     -  322

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

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ، عن الموانٌن  6552برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555

 - 3شمة رلم  -الدور الخامس  - 1عمارة  -سٌتً ستار  -كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المحور المركزي 

   ART FOR            PHARMACEUTICAL          DISTRIBUTIONارت لتوزٌع االدوٌة                              -  323

شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد وبٌع االدوٌة والمستلزمات واالدوات والمعدات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -واالغذٌة الخاصة ومستلزمات المستشفٌات 

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

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

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد وبٌع االدوٌة والمستلزمات  6552برلم  25135111دت فى ،لٌ 1555555.555،رأس مالها   

التورٌدات  -واالدوات والمعدات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة ومستلزمات المستشفٌات 

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

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

الدور  - 1عمارة  -ٌتً ستار س -تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : المحور المركزي 

 - 3شمة رلم  -الخامس 

محمود سمٌر للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون / التورٌدات العمومٌة /  -  324

وتشغٌل وادارة المطاعم الامة  -التصدٌر وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتصدٌر ادوات التجمٌل والمواد الغذائٌة ومواد النظافة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -ادارة المشروعات  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -تمدٌم خدمات النظافة  -والكافترٌات 

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

، عن التجارة العامة  6153برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   فى 

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون / التورٌدات العمومٌة / التصدٌر وعلً االخص تجارة وتوزٌع وتصدٌر ادوات التجمٌل والمواد 

ادارة  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -تمدٌم خدمات النظافة  -ٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الامة وتشغ -الغذائٌة ومواد النظافة 

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

 - 2الدور  - 2رج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : شمة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخا

 -العمرانٌة  -الهرم  -ش الشهٌد احمد سرحان  13

محمود سمٌر للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  -  325

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

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  6153برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -العمرانٌة  -الهرم  -ش الشهٌد احمد سرحان  13 - 2الدور  - 2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 PHARMA CARE FOR فارما كٌر للصناعات الطبٌة                                                                      -  326

MEDICL INDUSTRIES    شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -ادارة الصٌدلٌات  -والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها لدى الغٌر

لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد وال-العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  1322

، عن الامة  6125برلم  25135125،لٌدت فى  1555555.555الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

ادارة  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها لدى الغٌر

ٌر والتوكٌبلت التجارٌة االستٌراد والتصد-التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الصٌدلٌات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ، بجهة : 

 -الهرم   -بوابة حورس  -ئك االهرام حدا -ص 144

إعمار أكتوبر للهندسة والمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة  -  321

ادارة  -ٌذٌة ( من لانون سوق راس المال والئحتة التنف 21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

 5351برلم  25135115،لٌدت فى  1555.555ى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   باعمالها او الت

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

بشان  2512لسنة  355ادارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -(  من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة 21

شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه 

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

 -اكتوبر  6المحور المركزى  -ابراج برعى ببلزا  - 2: برج 

      ALBAZ REAL ESTATE         INVESTMENT ANDالباز لبلستثمار العمارى والتسوٌك االلكترونى   -  322

ELECTRONIC          MARKETING   "  ،  تسوٌك العمارى .االستثمار وال - شركة 

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

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

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

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

االستثمار  - ، عن " 5233برلم  25135151،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

 تسوٌك العمارى .وال

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

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

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

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

 -المهندسٌن  -ش جامعة الدول العربٌة  -تماطع ش الكوثر  -25التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عمارة 

االمداد العربً للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  بٌع وتجارة وتوزٌع جمٌع المواد الغذائٌة الطازجة و المجمده والمحفوظة  -  323

والمعده للمائده واالدوات المنزلٌة وكافة االجهزة الكهربائٌة وجمٌع المفروشات والمبلبس الجاهزة واالحذٌة والشنط بكافة انواعها 

بكافة انواعها جمٌع انواع العطور واالكسسوارات والفضٌات واكسسوارت الموباٌل والموباٌل بكافة انواعها واالدوات الكهربائٌة 

وادوات التجمٌل ولعب االطفال والهداٌا بكافة انواعها واالحذٌة والساعات والنظارات بكافة انواعها والحلوٌات وجمٌع انواع 

، عن بٌع وتجارة  6513برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555مالها   المخبوزات والحلوٌات الشرلٌة والغربٌة   ،رأس 

وتوزٌع جمٌع المواد الغذائٌة الطازجة و المجمده والمحفوظة والمعده للمائده واالدوات المنزلٌة وكافة االجهزة الكهربائٌة وجمٌع 

ائٌة بكافة انواعها جمٌع انواع العطور المفروشات والمبلبس الجاهزة واالحذٌة والشنط بكافة انواعها واالدوات الكهرب

واالكسسوارات والفضٌات واكسسوارت الموباٌل والموباٌل بكافة انواعها وادوات التجمٌل ولعب االطفال والهداٌا بكافة انواعها 

شارع  2بجهة : واالحذٌة والساعات والنظارات بكافة انواعها والحلوٌات وجمٌع انواع المخبوزات والحلوٌات الشرلٌة والغربٌة ، 

 -الهرم  -الٌوسف المرٌوطٌة 

االمداد العربً للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  والشٌكوالته السائبة والمعباه والمنظفات بجمٌع انواعها سائبه ومعباه و العطاره  -  335

ف والمجبلت وجمٌع المصنفات والعبلفه والمحمصات والبمولٌات والسجاد بكافة انواعه واالدوات الكتابٌة والمدرسٌة وجمٌع الصح

الامة  -الفنٌة واجهزة الكمبٌوتر واجزائها ومشتمبلتها واجهزة تخزٌن البٌانات والخضارو الفاكهة المجمدة والطازجة بكافة انواعها 

المماوالت  -ومٌة التورٌدات العم -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

، عن والشٌكوالته السائبة والمعباه  6513برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555المماوالت   ،رأس مالها    -العامة 

والمنظفات بجمٌع انواعها سائبه ومعباه و العطاره والعبلفه والمحمصات والبمولٌات والسجاد بكافة انواعه واالدوات الكتابٌة 

الصحف والمجبلت وجمٌع المصنفات الفنٌة واجهزة الكمبٌوتر واجزائها ومشتمبلتها واجهزة تخزٌن البٌانات والمدرسٌة وجمٌع 

التجارة العامة والتوزٌع  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -والخضارو الفاكهة المجمدة والطازجة بكافة انواعها 

 -الهرم  -شارع الٌوسف المرٌوطٌة  2المماوالت ، بجهة :  -المماوالت العامة  -العمومٌة التورٌدات  -فٌما هو مسموح به لانونا 

تعبئة وتغلٌف المنتجات الغذائٌة بكافة اشكالها  -التصدٌر  -االمداد العربً للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  المتخصصة  -  331

تربٌة جمٌع انواع  -ف المنتجات الغذائٌة بكافة اشكالها وانواعها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لتعبة وتغلٌ -وانواعها لدي الغٌر 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  -الامة المزارع السمكٌة  -الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ن او اللحوم والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌ

 -التصدٌر  -، عن المتخصصة  6513برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

لمنتجات الغذائٌة الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لتعبة وتغلٌف ا -تعبئة وتغلٌف المنتجات الغذائٌة بكافة اشكالها وانواعها لدي الغٌر 

الامة  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  -بكافة اشكالها وانواعها 

و تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن ا -المزارع السمكٌة 

 -الهرم  -شارع الٌوسف المرٌوطٌة  2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :  -اللحوم 

االمداد العربً للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  -  332

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

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

 لمباشرة نشاطها

  

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  6513برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

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

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

 -الهرم  -شارع الٌوسف المرٌوطٌة  2على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة  -ة انواعها رٌتش فود للمواد الغذائٌة والمجمدات   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة والمجمدات الغذائٌة بكاف -  333

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -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 

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

، عن تجارة وتوزٌع المواد  6145برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -نواعها الغذائٌة والمجمدات الغذائٌة بكافة ا

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

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

 -العمرانٌة الغربٌة  -ش ابراهٌم بدٌوي  22المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -العمرانٌة 

لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة رٌتش فود للمواد الغذائٌة والمجمدات   شركة  ،  ا -  334

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  6145برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الغربٌة  -ش ابراهٌم بدٌوي  22التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وطباعة وطبلء وتبطٌن جمٌع انواع    PAXMECOالرواد لمواد التعبئة والتغلٌف  -  335

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -مواد التعبئة والتغلٌف ومستلزمات االنتاج 

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 

،لٌدت  1335555.555البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها    والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وطباعة وطبلء وتبطٌن جمٌع انواع مواد التعبئة والتغلٌف  6116برلم  25135125فى 

التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها -ومستلزمات االنتاج 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

ع تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة لبناء المساكن وتعمٌر  225لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ا

 -لسم الهرم  -هضبة االهرام  -صحراء االهرام 

مصلحة او ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الواردة بذات المانون    Horus Egypt Foodحورس إٌجٌبت فوود  -  336

تشترن باى وجه من 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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الواردة بذات المانون  6122برلم  25135123،لٌدت فى  555555.555مالها   

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

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

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 -الكعابً الجدٌدة  -شارع المدرسة  15: 

االصول لبلستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -  331

وما ورد  2551لسنة  355خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  - 2552لسنة  356رلم بمرار رئٌس الجمهورٌة 

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

، عن االستثمار العمارى  5215برلم  25135152،لٌدت فى  15555555.555فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة 

ٌجوز للشركة ان  - 2552لسنة  356رلم وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة  2551لسنة  355ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

لمدس شارع ا 33تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : 

 المهندسٌن -الشرٌف متفرع من ش شهاب 

االصول لبلستثمار العماري   شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  -  332

الها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس م

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  5215برلم  25135152،لٌدت فى  15555555.555

 33احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 المهندسٌن -ن ش شهاب شارع المدس الشرٌف متفرع م

شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت    Humballahهمبلة  -  333

ن ( تصحٌح الوا-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث  -

الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات )  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -االذاعً ( 

، عن االنتاج الفنً  والتوزٌع  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555رأس مالها   بشرط استصدار التراخٌص   ،

صوت  -لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -ن ( تصحٌح الوا-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا  -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -شارع العلمٌن  111جهة : الامة وتنظٌم المعارض والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص ، ب -التاجٌر التموٌلً 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة  -1شركة  ،  البلزمة لكل معرض علً حدة (    Humballahهمبلة  -  345

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

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

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

، عن البلزمة لكل  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات  -1معرض علً حدة ( 

لتوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات اعمال ا -2ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

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

 111بجهة :  انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، -4االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -شارع العلمٌن 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  - 6االتصاالت وخدمات االنترنت  - 5شركة  ،     Humballahهمبلة  -  341

 -حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  - 1الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -سوٌك االلكترونً الت

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

االتصاالت  - 5، عن  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها      تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم  - 6وخدمات االنترنت 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ٌك االلكترونً التسو -حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  - 1الصناعٌة  

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

 -شارع العلمٌن  111بجهة :  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ،

 

شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    Humballahهمبلة  -  342

برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  5211

 -شارع العلمٌن  111كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شراء وبٌع وتاجٌر والامة  -المماوالت العامة  - سولٌدٌر دمٌاط الجدٌده لبلستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العماري -  343

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -ادارة المراكز التجارٌة  -الوحدات االدارٌة السكنٌة والفندلٌة والمحبلت 

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

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

 -، عن االستثمار العماري  6556برلم  25135121،لٌدت فى  155555.555الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز  -ادارة المراكز التجارٌة  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة السكنٌة والفندلٌة والمحبلت  -المماوالت العامة 

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

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

 -ش التحرٌر  21الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة سولٌدٌر دمٌاط الجدٌده لبلستثمار العماري   شركة  ،   -  344

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على  6556برلم  25135121،لٌدت فى  155555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -ش التحرٌر  21كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  اتش اوه جٌه ترٌدٌنج للتورٌدات   -  345

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

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  6535برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -المرٌوطٌة الهرم  -مصر  ش ستودٌو 65الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اتش اوه جٌه ترٌدٌنج للتورٌدات   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -  346

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

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

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة الحبوب والزٌوت  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن  6535برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555تمدٌم   ،رأس مالها    -العبلن الدعاٌة ةا -التورٌدات العمومٌة 

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس ال

التجارة العامة  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تمدٌم ، بجهة  -االعبلن الدعاٌة ة -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة الحبوب والزٌوت 

 -المرٌوطٌة الهرم  -ش ستودٌو مصر  65: 

اتش اوه جٌه ترٌدٌنج للتورٌدات   شركة  ،  االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -  341

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

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

، عن االستشارات ) فٌما عدا  6535برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

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

من لانون سوق راس المال  21وراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة اال
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

 -ش ستودٌو مصر  65ها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ، بجهة : شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

 -المرٌوطٌة الهرم 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت ) بشرط  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    PrintX Onlineبرنتكس اونبلٌن  -  342

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجو -استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده ( 

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

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

،لٌدت فى  12555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التراخٌص  الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت ) بشرط استصدار -، عن الدعاٌة واالعبلن  6531برلم  25135124

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -البلزمة لكل معرض علً حده ( 

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

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

 -ش رفاعة بجوار فندق سفٌر  21وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  ٌجوز للشركة ان تكون لها شركة  ،  الامة    The jazz cafeذا جاز كافٌه  -  343

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

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

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

الثابتة ، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  5365برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - G/PAR/ 545على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول بارن افٌنٌو 

تسوٌك  -التورٌدات العمومٌة   -مة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا التجارة العا -أول ٌد للتسوٌك والتوزٌع   شركة  ،   -  355

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

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

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

التجارة  -، عن  5354برلم  25135115،لٌدت فى  25555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تسوٌك المنتجات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التورٌدات العمومٌة   -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

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 : 

 -الهرم  -العرٌش  -ش عبد الطٌف عبد الفتاح  - 24عمار رلم  1شمة رلم 
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نتاج المحتوى االلكترونى ا -شركة  ،  اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -تصمٌم الموالع االلكترونٌة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة من الجهات المعنٌة (  -االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال الدعاٌة   ،رأس  -التورٌدات العمومٌة  -لدعاٌة واالعبلن ا

، عن اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  5221برلم  25135154،لٌدت فى  15555.555مالها   

اعمال تصمٌم وانتاج  -تاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ان -والتطبٌمات بمختلف انواعها 

تصمٌم الموالع االلكترونٌة )  -البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -التورٌدات العمومٌة  -دعاٌة واالعبلن ال -بشرط استصدار التراخٌص البلزمة من الجهات المعنٌة ( 

ش ابن بطوطة متفرع من ش الهرم  12 -الدور الثالث  - 11وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال الدعاٌة ، بجهة : شمة 

 -الرئٌسً 
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بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -شركة  ،  واالعبلن 

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

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

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

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري  -، عن واالعبلن  5221برلم  25135154،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355رلم 

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

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

ش ابن بطوطة متفرع من  12 -الدور الثالث  - 11ارات ، بجهة : شمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -ش الهرم الرئٌسً 
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،لٌدت فى  15555.555زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 - 11، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة  5221برلم  25135154

 -ش ابن بطوطة متفرع من ش الهرم الرئٌسً  12 -الدور الثالث 

  -تصمٌم وتنفٌذ مواد ووحدات الدعاٌة واالعبلن -شركة  ،  معرض على حدة(.   RANGEرٌنج للدعاٌة واالعبلن  -  354

الامة  -التصدٌر -االستثمار العمارى .  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة

والمشروبات ) فٌما عدا الكحولٌة( ٌجوز للشركة ان تكون لها  وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المأكوالت

مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 

، عن معرض  5211برلم  25135154،لٌدت فى  555555.555غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  -المماوالت العامة  -تصمٌم وتنفٌذ مواد ووحدات الدعاٌة واالعبلن -على حدة(.

ت الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المأكوال -التصدٌر -االستثمار العمارى .  -التورٌدات العمومٌة 

والمشروبات ) فٌما عدا الكحولٌة( ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً 

شارع  152تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ، بجهة : 

 -لسم الهرم  -فٌصل 

 شركة  ،  لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   RANGEللدعاٌة واالعبلن  رٌنج -  355

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 نشاطها

 ، عن لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 5211برلم  25135154،لٌدت فى  555555.555مالها    ،رأس  

تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 -لسم الهرم  -شارع فٌصل  152اشرة نشاطها ، بجهة : الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -آوامر للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -  356

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

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

 5235برلم  25135153،لٌدت فى  15555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -، عن المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور 

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

للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

 -الهرم  -نزلة السمان  -تمسٌم ابو طالب  -ش السودان  23لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

لسمعٌة شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة محل ببلٌستٌشن والعاب فٌدٌو جٌمز واستغبلل المصنفات ا   Crashكراش لبللعاب  -  351

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

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

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

، عن الامة  5233برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -واستغبلل المصنفات السمعٌة والبصرٌة وتشغٌل وادارة محل ببلٌستٌشن والعاب فٌدٌو جٌمز 

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

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

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

 -ش عمان  24 -: الدور االرضً 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع    Shengda international Egypt textileشٌنجدا انترناشونال اٌجٌبت للمنسوجات  -  352

لتصنٌع المنسوجات ومستلزمات المبلبس   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 

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

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

،لٌدت فى  255555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات ومستلزمات المبلبس   ٌجوز للشركة ان تكون لها  6131برلم  25135123

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

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

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

 -حوامدٌة ال -العزبة الشرلٌة  -ش دمحم متولى الشعراوى 2لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات البلزمة فً مجاالت البحث واالستكشاف    A.D.H Internationalاٌه دي اتش انترناشٌونال  -  353

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تدرٌب وتاهٌل وتعٌٌن العاملٌن بمطاع البترول  -واالنتاج البترولً 

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

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

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

، عن تمدٌم االستشارات البلزمة فً مجاالت البحث واالستكشاف واالنتاج  6225برلم  25135135،لٌدت فى  1555555.555

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  ٌجوز للشركة ان تكون -تدرٌب وتاهٌل وتعٌٌن العاملٌن بمطاع البترول  -البترولً 

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

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

شارع فرٌد شولً من شارع  6والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -جول جمال 

ل االنتاج شركة  ،  نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معام   white screenواٌت سكرٌن  -  365

السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع وذلن دون اإلخبلل بأحكام 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بأي 

 شركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌكوجه من الوجوه مع ال

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

ما ومنها الامة او استئجار ، عن نشاط صناعة السٌن 6231برلم  25135131،لٌدت فى  65555.555،رأس مالها     

استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض 

وتوزٌع وذلن دون اإلخبلل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه 

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

 تعاونها على تحمٌك

 12غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -الدور الرابع   -شارع إبن بطوطة من شارع الهرم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

والتصدٌر والتوكٌبلت  شركة  ،  االستٌراد   Water Value for Import and Exportواتر فالٌو لبلستٌراد والتصدٌر  -  361

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

تجارة  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -هات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض غرضها من الج

،لٌدت  2555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة  -االدوات الصحٌة 

 1322لسنة  125التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم ، عن االستٌراد و 6245برلم  25135131فى 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

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

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة االدوات الصحٌة  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  -المنظمة لهذا الغرض 

 -الهرم  -ش عٌسً الحمصانً  1تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع    Water Value for Import and Export واتر فالٌو لبلستٌراد والتصدٌر -  362

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

انون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الم

،لٌدت  2555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

عمالها او التى لد ، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با 6245برلم  25135131فى 

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

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

 -الهرم  -ش عٌسً الحمصانً  1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الفرسان الذهبٌة   شركة  ،  تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  -  363

 غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض     

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

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

برلم  25135122،لٌدت فى  2555555.555تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   طبما الحكام المانون والئح

، عن تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات  6525

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض     

 

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

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

طرٌك اسكندرٌة  22حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : منطمة االمتداد ابورواش كٌلو طبما الحكام المانون والئ

 -الصحراوى 

الفرسان الذهبٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  364

 نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  6525برلم  25135122ت فى ،لٌد 2555555.555،رأس مالها     

 -طرٌك اسكندرٌة الصحراوى  22على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : منطمة االمتداد ابورواش كٌلو 

االستٌراد والتصدٌر    تلتزم الشركة  -شركة  ،     Arma For Importing & Exportingأرما لبلستٌراد والتصدٌر  -  365

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  1322لسنة  121باحكام المانون رلم 

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

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

،لٌدت فى  25555.555تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1322لسنة  121ستٌراد والتصدٌر    تلتزم الشركة باحكام المانون رلم اال -، عن  5362برلم  25135115

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

 -العجوزة  -المهندسٌن  -ش شهاب  12ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : 

شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن    Arma For Importing & Exportingالتصدٌر أرما لبلستٌراد و -  366

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

، عن السالفة او تشترٌها او  5362برلم  25135115،لٌدت فى  25555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -العجوزة  -ن المهندسٌ -ش شهاب  12على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

علً  2511لسنة  12عبلء وجٌه السٌد عبد الرحمن وشرٌكه   شركة  ،  بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  361

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

،لٌدت فى  355555.555سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   ال

علً ان التتمتع االنشطة خارج  2511لسنة  12، عن بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  5152برلم  25135151

ذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة ب

 - 1الحً  - 331فوق االرضً عمار  4الدور  - 2الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

: االستثمار العمارى بالمدن  2511لسنة  12عبلء وجٌه السٌد عبد الرحمن وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  362

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

 12لانون  انشطة خارج - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: التسوٌك والتطوٌر العماري تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة  2511لسنة 

، عن  5152برلم  25135151،لٌدت فى  355555.555عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع   ،رأس مالها   

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  2511لسنة  12انشطة داخل لانون 

وما ورد بمرار  2551لسنة  355الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: التسوٌك والتطوٌر العماري تلتزم الشركة بافراد  2511لسنة  12ج لانون انشطة خار - 2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

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

 - 1الحً  - 331فوق االرضً عمار  4الدور  - 2وحدة رلم 

عوض عبد النبى وشركاه   شركة  ،  الامة وتشعٌل مصنع العادة تدوٌر الورق النتاج الكرتون والمنتجات  هانى عطا -  363

الورلٌة واالكٌاس الورلٌة     مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن الامة وتشعٌل مصنع العادة تدوٌر الورق النتاج  5236برلم  25135151،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

الكرتون والمنتجات الورلٌة واالكٌاس الورلٌة     مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

المدٌنة الصناعٌة كوم اوشٌم  6المرحلة الثانٌة لطاع  123‘  122عة رلم على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لط

- 

تمدٌم االستشارات   -التورٌدات العمومٌة  -سمارت انوفٌشٌن   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  315

لتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة با

من لانون سوق راس  21المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

  -المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ن انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات   ،رأس مالها   صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة م -1

التورٌدات  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  6155برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555

تمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بال -العمومٌة 

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

  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المادة 

 33انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ، بجهة : عمار رلم  صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من -1

 -المرٌة السٌاحٌة االولً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

اعمال  -2سمارت انوفٌشٌن   شركة  ،  ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -  311

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

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

ال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات _ اعم6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5صوت وصورة وبٌانات 

، عن ومراكز البٌانات وانشطة  6155برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555_ انتاج   ،رأس مالها   1بمختلف انواعها 

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

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

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

المرٌة  33_ انتاج ، بجهة : عمار رلم 1التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ اعمال 6وبالوسائل االلكترونٌة 

 -السٌاحٌة االولً 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل 2سمارت انوفٌشٌن   شركة  ،  وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -  312

المشروعات التى تستثمر فى  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15ل وتداول البٌانات تنفٌذ وادارة شبكات نم -3وتداول البٌانات 

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

ز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات انشاء وادارة مراك -13الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

، عن وتطوٌر النظم المدمجة  6155برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555واالتصاالت وتطوٌرها   ،رأس مالها   

تداول البٌانات تنفٌذ وادارة شبكات نمل و -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15

انشاء وادارة  -13انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

المرٌة السٌاحٌة  33الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها ، بجهة : عمار رلم مراكز ا

 -االولً 

الامة وتشغٌل وادارة   -بلو بالم لبلستثمار العماري   شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -  313

الامة وتشغٌل وادارة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -ات محطات تموٌن السٌار

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وماتضمه من انشطة عبلجٌة او  -المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الامة وتشغٌل وادارة مبلهً ترفٌهٌة  -ت المسموعة والموئٌة االنتاج الفنً والتوزٌع للمصنفا -طبٌة 

، عن المختصة وبما ال ٌخل  5355برلم  25135115،لٌدت فى  155555555.555مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مركز  -الدعاٌة واالعبلن  -ٌارات الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن الس  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الامة وتشغٌل المستشفٌات  -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 -نفات المسموعة والموئٌة االنتاج الفنً والتوزٌع للمص -المتخصصة او المتكاملة او العامة وماتضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة 

 - 6شمة رلم  62ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : عمارة  -الامة وتشغٌل وادارة مبلهً ترفٌهٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً التاسع  -المجاورة الثانٌة 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  بلو بالم لبلستثمار العماري   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها -  314

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 والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

، عن وجه من الوجوة مع  5355برلم  25135115،لٌدت فى  155555555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الشركات 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 احكام الموانٌن واللوائح  ان تندمج

 - 6شمة رلم  62والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  -تاسع الحً ال -المجاورة الثانٌة 

المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور   ٌجوز للشركة ان  -فٌوتشر فٌجٌن للمماوالت والدٌكور   شركة  ،  المماوالت العامة  -  315

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

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

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

المٌام باعمال  -، عن المماوالت العامة  5361برلم  25135115،لٌدت فى  155555.555س مالها   لمباشرة نشاطها  ،رأ

التشطٌبات والدٌكور   ٌ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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

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

الحى  -المجاورة االولى  5دور الثانى شمة ال 55الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -اكتوبر  6 -الرابع 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -االستثمار العماري  -الوعد الصادق للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة  -  316

بشان شركات االدارة الفندلٌة و  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

فً شان  1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

واستزراع االراضى  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , -سجل المستوردٌن وتعدٌبلته 

 -، عن المماوالت العامة  5222برلم  25135154،لٌدت فى  15555555.555المستصلحة  وٌشترط فى   ،رأس مالها   

ادارة المشروعات مع مرعاه المرار  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -االستثمار العماري 

االستٌراد والتصدٌر  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355الوزاري رلم 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -ح هضبة االهرام  225واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى ، بجهة : االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , 

الوعد الصادق للمماوالت   شركة  ،  هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان  -  311

 355لصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

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

، عن  5222برلم  25135154،لٌدت فى  15555555.555ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

ومراعاة لرار رئٌس  2551لسنة  355اطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المن

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  - 2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

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

 -ح هضبة االهرام  225السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

الوعد الصادق للمماوالت   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  -  312

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

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  5222برلم  25135154،لٌدت فى  15555555.555

ح  225لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -هضبة االهرام 

 شركة  ،     Solid Richسولٌد رٌتش  -  313

التجارة العامة والتوزٌع   -االستثمار و التطوٌر العمارى   -المماةالت العامة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لتصنٌع االثاث والمبلبس 

الامة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  -من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة 

،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      -او تجارٌة او ثمافٌة  المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة

االستثمار و التطوٌر  -المماةالت العامة  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع لتصنٌع االثاث والمبلبس  5165برلم  25135152

امة وتشغٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة ال -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع  فٌما هو مسموح به لانونا  -العمارى  

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة  -أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة 

، بجهة  -تجارٌة او ثمافٌة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او 

 -العجوزة  -ش نجٌب محفوظ )عٌسى حمدى سابما ( متفرع من كورنٌش النٌل  23: 

تنظٌم برامج الرعاٌة الصحٌة )  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات    Solid Richسولٌد رٌتش  -  325

الامة وتنظٌم  -التصدٌر  -الامة وادارة وتاجٌر لاعات االفراح  -اعمال الدٌكور المٌام ب -دون ممارسة نشاط الوساطة فى التامٌن ( 

الامة وتشغٌل وادارة  -المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال المدارس            ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

، عن الامة وتشغٌل  5165برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

مال الدٌكور المٌام باع -تنظٌم برامج الرعاٌة الصحٌة ) دون ممارسة نشاط الوساطة فى التامٌن (  -وادارة محطات تموٌن السٌارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار  -التصدٌر  -الامة وادارة وتاجٌر لاعات االفراح  -

الامة وتشغٌل وادارة المدارس            ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة (

ش نجٌب محفوظ  23مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : باى وجه من الوجوة 

 -العجوزة  -)عٌسى حمدى سابما ( متفرع من كورنٌش النٌل 

السالفة  شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   Solid Richسولٌد رٌتش  -  321

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

برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، عن تحمٌك غرض 5165

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

 -العجوزة  -ش نجٌب محفوظ )عٌسى حمدى سابما ( متفرع من كورنٌش النٌل  23التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

بلو كود   شركة  ،  بٌع وشراء وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر واعداد الرسائل العلمٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -  322

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  ،رأس 

، عن بٌع وشراء وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر واعداد الرسائل العلمٌة    6545لم بر 25135121،لٌدت فى  45555.555مالها   

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

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

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

 -بوالق الدكرور  -لٌصل  -حرٌة الطالبٌة الب -مدٌنة العطور  -شارع دمحم رفاعى  15التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مصطفً احمد حسن وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك  -  323

اسصبلح واستزراع االراضى البور -خارج الوادى المدٌم؛فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما.  

استزراع االراضى المستصلحة.  -استصبلح وتجهٌز االراضى للمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.  ب-راوٌة:  اوالصح

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

،  5122برلم  25135153،لٌدت فى  1555555.555شغٌل وادارة   ،رأس مالها   الامة او ت-االستزراع ولٌس بطرٌك الغمر.  

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

استصبلح وتجهٌز االراضى للمرافك -صحراوٌة:  ااسصبلح واستزراع االراضى البور وال-سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما.  

استزراع االراضى المستصلحة.  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى -االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.  ب

تشغٌل  الامة او-مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس بطرٌك الغمر.  

 ٌولٌو 26ب شارع 162(الدور الرابع بالعمار رلم 5وادارة ، بجهة : الوحدة رلم)

مصطفً احمد حسن وشرٌكه   شركة  ،  وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصر ف الصناعى والتنمٌة وتوصٌلتها.   -  324

صٌانة معدات -ثمارٌة فى مجال البنٌة االساسٌة.  اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االست

التورٌدات العمومٌة.  -تجارة السٌارات.  -تجارة االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة.  -المماوالت العامة.  -الحفر والمضخات البترولٌة.  

اعٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة والمناطك الصن-ادارة المحاجر وتشغٌل الكسارات.  -

، عن وصٌانة محطات الصرف الصحى او  5122برلم  25135153،لٌدت فى  1555555.555الوادى المدٌم.  ،رأس مالها   

الصر ف الصناعى والتنمٌة وتوصٌلتها.  اعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة 

تجارة االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة.  -المماوالت العامة.  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة.  -مجال البنٌة االساسٌة.  فى 

تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة والمناطك -ادارة المحاجر وتشغٌل الكسارات.  -التورٌدات العمومٌة.  -تجارة السٌارات.  -

 ٌولٌو 26ب شارع 162(الدور الرابع بالعمار رلم 5اطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم. ، بجهة : الوحدة رلم)الصناعٌة والمن

تجارة وتورٌد مستلزمات  -الدعاٌة واالعبلن  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    HD F PRINTاتش دى اف برٌنت  -  325

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات تصمٌم االعبلنات والمطبوعات       -الطباعة 

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

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

،لٌدت فى  15555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تصمٌم االعبلنات  -تجارة وتورٌد مستلزمات الطباعة  -الدعاٌة واالعبلن  -، عن التورٌدات العمومٌة  5123برلم  25135153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

والمطبوعات      ٌ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 

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

 -اوسٌم  -طرٌك البراجٌل  -ش دمحم حافظ  1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التورٌدات العمومٌة  -ام باعمال تركٌب وصٌانة وتشغٌل االعمال االلكترومكانٌن الحسام للتشغٌل والصٌانة   شركة  ،  المٌ -  326

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

ندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ت

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

، عن المٌام باعمال  5215برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التورٌدات العمومٌة  -تركٌب وصٌانة وتشغٌل االعمال االلكترومكانٌن 

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

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

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

 -طرٌك الوحات  - 233لطعة  -د  6بٌتن 

الامة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة    A.M.Hمكة لمنتجات الببلستٌن وأطباق الفوم  -  321

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الفوم 

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

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

،لٌدت فى  1555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

 -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجات الفوم  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة  5352برلم  25135115

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

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

بجوار  -خلف المعهد الدٌنً  -ش عثمان احمد عثمان  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل المهندس عبد البالً رشاد 

 -الهرم  -مرٌوطٌة  -مدرسة بلوناٌل 

ٌة والكهربائٌة وملحمات الحاسب الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة االلكترون -أٌوتن سلٌوشنز   شركة  ،   -  322

االلى واجهزة التحكم      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

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

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

برلم  25135135،لٌدت فى  355555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزة االلكترونٌة والكهربائٌة وملحمات الحاسب االلى واجهزة التحكم      الامة وتشغٌل  -، عن  6211

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

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

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

المنطمة الصناعٌة  -المحور الخدمى االول  -علوى  12مصنع رلم  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -اكتوبر  6 -الثالثة

تصمٌم وادارة التطبٌمات  -تصمٌم وبرمجة االنظمة اااللٌة وبٌعها  -روٌال سٌستم للتدرٌب وتمنٌة المعلومات   شركة  ،   -  323

التسوٌك االلكترونى وادارة  -ٌة الموارد البشرٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنم -ادارة المحتوى االلكترونى  -االلكترونٌة 

انشاء وصٌانة الشبكات   ٌجوز  -تورٌد وبٌع وصٌانة وتركٌب اجهزة المرالبة والبصمة والحاسب االلى  -الحمبلت التسوٌمٌة 

مالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باع

تصمٌم  -، عن  6214برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مركز العداد  -ادارة المحتوى االلكترونى  -تصمٌم وادارة التطبٌمات االلكترونٌة  -وبرمجة االنظمة اااللٌة وبٌعها 

تورٌد وبٌع وصٌانة وتركٌب اجهزة المرالبة  -التسوٌك االلكترونى وادارة الحمبلت التسوٌمٌة  -لموارد البشرٌة وتدرٌب وتنمٌة ا

انشاء وصٌانة الشبكات   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -والبصمة والحاسب االلى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ، بجهة : الدور الثانى الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعماله

 -الهرم  -ش ابو الفدا  15 -

انتاج اعمال التصمٌمات الهندسٌة لبلشكال ثبلثٌة  -دمحم راشد دمحم علً الدكان وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئه  -  335

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة االبعاد لمنتجات االخشاب والببلستٌن م

، عن تجارة الجملة  6222برلم  25135131،لٌدت فى  355555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الخشاب والببلستٌن مع مراعاة احكام الموانٌن انتاج اعمال التصمٌمات الهندسٌة لبلشكال ثبلثٌة االبعاد لمنتجات ا -والتجزئه 

الدور  23واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -المحور المركزي  -(  1ب سنتر الفٌروز ) 2/  12لطعة  -االول 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لتصدٌر داود وصالح للتصدٌر   شركة  ،  ا -  331

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

لمانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

،لٌدت  2155555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -، عن التصدٌر  6523برلم  25135122فى 

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

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

 - 16عماره  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضً 

 -المهندسٌن  -شارع الدكتور اشرف السباعً 

ة االلكترونٌة    التجار -التسوٌك االلكترونى  -التورٌدات العمومٌة  -الدعاٌة واالعبلن -ترٌالى  لبلعبلن   شركة  ،    -  332

ٌ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 

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

 -الدعاٌة واالعبلن -، عن  5331برلم  25135116،لٌدت فى  25555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التجارة االلكترونٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ترونى التسوٌك االلك -التورٌدات العمومٌة 

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

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

ش احمد  65الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -االعبلم  -عفٌفى 

،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزة الكهربائٌة     ٌجوز للشركة ان  لوردٌان لصناعة االجهزة الكهربائٌة   شركة  -  333

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

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

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

لتصنٌع االجهزة  ، عن الامة وتشغٌل مصنع 5322برلم  25135116،لٌدت فى  2555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -العجوزة  -مٌت عمبة  -برج وادى النٌل -ش وادى النٌل  22على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المماوالت المتكاملة  -المماوالت المتخصصة  -ثمار العماري   شركة  ،   المماوالت العامة عمائر مصر للمماوالت واالست -  334

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -المٌام باعمال الرفع المساحً 

لبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات صرف ( واعدادها ل -مٌاه  -ومدها بالمرافك ) كهرباء 

التجارة  -التصدٌر  -السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

المماوالت  -، عن المماوالت العامة  5332برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -المٌام باعمال الرفع المساحً  -المماوالت المتكاملة  -المتخصصة 

ء او بٌعها بحالتها او بعد الامة صرف ( واعدادها للبنا -مٌاه  -االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -المرٌوطٌة  - شارع جاه الرسول من شارع الهداٌا 2التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة :  -التصدٌر  -لحسابها او لحساب الغٌر 

 -فٌصل 

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -عمائر مصر للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا  -  335

 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 

التورٌدات  -، عن فٌما هو مسموح به لانونا  5332برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555رأس مالها   لمباشرة نشاطها  ،

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

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

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

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ل من شارع الهداٌا شارع جاه الرسو 2على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

االستثمار  -المماوالت المتكاملة  -المماوالت المتخصصة  -حربً للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  المماوالت العامة  -  336

ا لماورد بموافمة بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفم 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -العماري 

تمدٌم االستشارات االهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  -واجراءات الترخٌص بها 

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

المماوالت  -، عن المماوالت العامة  5224برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555المالٌة المنصوص علٌها   ،رأس مالها   

بشان  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -االستثمار العماري  -المماوالت المتكاملة  -المتخصصة 

تمدٌم االستشارات االهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها شركات االدارة الفندلٌة و وفما 

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

 -المرٌة السٌاحٌة  321مالٌة المنصوص علٌها ، بجهة : المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق ال

استصبلح وتجهٌز  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21حربً للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  فى المادة  -  331

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

االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  

 - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن  5224برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555ع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها   ،رأس مالها   شراء وبٌ

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21فى المادة 

ٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  و

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

بٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً شراء و - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

 -المرٌة السٌاحٌة  321بهدف تمسٌمها ، بجهة : 

صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها  -مٌاه  -حربً للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -  332

والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه 

االستٌراد  -تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح واالسمنت والصاج وكافة انواع المعادن  -او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن وتخطٌطها ومدها بالمرافك )  5224برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555المستوردٌن وتنظٌم   ،رأس مالها   

والتجارٌه صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه  -مٌاه  -كهرباء 

تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح  -واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -واالسمنت والصاج وكافة انواع المعادن 

 -المرٌة السٌاحٌة  321فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ، بجهة :  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

شركة  ،  تورٌد وبٌع وتوزٌع االثاث المكتبً بكافة انواعه واالثاث التعلٌمً بكافة انواعه    INDEXإندكس لبلثاث المكتبً  -  333

الامة وتشغٌل مصنع  -التصدٌر  -اث المكتبً والفندلً والتعلٌمً بكافة انواعه صٌانه واصبلح االث -واالثاث الفندلً بكافة انواعه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لتصنٌع االثاث المكتبً واالثاث الفندلً واالثاث التعلٌمً 

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

، عن تورٌد وبٌع وتوزٌع االثاث  6533برلم  25135124،لٌدت فى  355555.555ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

المكتبً والفندلً صٌانه واصبلح االثاث  -المكتبً بكافة انواعه واالثاث التعلٌمً بكافة انواعه واالثاث الفندلً بكافة انواعه 

ٌجوز للشركة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث المكتبً واالثاث الفندلً واالثاث التعلٌمً  -التصدٌر  -والتعلٌمً بكافة انواعه 

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

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  -ن  13ى تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : عل

 -الهرم 

 355ادارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -االستثمار العمارى  -شركة  ،     KING ROYALروٌال كٌنج  -  455

ت االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او بشان شركا 2512لسنة 

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 اله

ادارة  -االستثمار العمارى  -، عن  6126برلم  25135123،لٌدت فى  12555.555مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  بشان شركات 2512لسنة  355المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

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

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

 -العجوزة  -ش الفالوجا  3تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة    KING ROYALروٌال كٌنج  -  451

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  6126برلم  25135123،لٌدت فى  12555.555رة نشاطها  ،رأس مالها   لمباش

 -العجوزة  -ش الفالوجا  3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ع لتصنٌع منتجات من الببلستٌن والورق واالخشاب كٌشان شاند التشمان فاسوانً وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصن -  452

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

ت من ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منتجا 5225برلم  25135154،لٌدت فى  25555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

الببلستٌن والورق واالخشاب الصناعٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -العجوزة   - 556شمة  -عمارات االعبلم  1التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تصنٌع  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع  فٌما هو مسموح به لانونا  شركة  ،  التجارة العامة   chicken 11تشٌكن الٌفن  -  453

وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

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

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

لتوزٌع  فٌما ، عن التجارة العامة وا 5111برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

تصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

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

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

 -اكتوبر  6 -الحى الثالث  -مول المستمبل  - C 13مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها      chicken 11تشٌكن الٌفن  -  454

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  5111برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555

C 13 -  اكتوبر  6 -الحى الثالث  -مول المستمبل- 

لبلستثمارات   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  الجٌاد  -  455

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  6555برلم  25135111،لٌدت فى  3555555.555،رأس مالها   

 -شارع الربوة مرتفع من محور الٌاسمٌن  -ى االول المجاورة االولى الح - 253التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -شرق النٌل 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعبلف  -الجٌاد لبلستثمارات   شركة  ،    -  456

ما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المماوالت العامة   تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌ -االلكترونٌة والهندسى 

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

الامة وتشغٌل مركز  -ٌذٌة (        من لانون سوق راس المال والئحتة التنف 21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتشغٌل مصنع  -، عن  6555برلم  25135111،لٌدت فى  3555555.555العداد وتدرٌب هندسى   ،رأس مالها   

المماوالت العامة   تمدٌم االستشارات الهندسٌة )  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزٌة االلكترونٌة والهندسى  -لتصنٌع االعبلف 

ٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ف

من لانون سوق راس  21المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

شارع  -الحى االول المجاورة االولى  - 253الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب هندسى ، بجهة :  -فٌذٌة (        المال والئحتة التن

 -شرق النٌل  -الربوة مرتفع من محور الٌاسمٌن 

 -تعلٌمٌة (  مماوالت انشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها ) دون ممارسة العملٌة ال -الجٌاد لبلستثمارات   شركة  ،   -  451

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

مماوالت  -، عن  6555برلم  25135111،لٌدت فى  3555555.555من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -التعلٌمٌة (  انشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها ) دون ممارسة العملٌة 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة 

  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 -شارع الربوة مرتفع من محور الٌاسمٌن  -الحى االول المجاورة االولى  - 253من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ، بجهة : 

 -شرق النٌل 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -االستثمار العمارى  -،  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجٌاد لبلستثمارات   شركة   -  452

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

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

 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  25135111،لٌدت فى  3555555.555تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج   ،رأس مالها    - 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -االستثمار العمارى  -، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  6555

لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح 

ثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌ

 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

ربوة مرتفع شارع ال -الحى االول المجاورة االولى  - 253تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج ، بجهة :  - 

 -شرق النٌل  -من محور الٌاسمٌن 

جزاركو للتجارة   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  453

، عن احكام الموانٌن واللوائح  5331برلم  25135116،لٌدت فى  15555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

منشٌة  -ش المدٌنة المنورة  1كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

 -فٌصل  -البكاري 

تجارة وبٌع  -شركة أر إن لتجارة الذهب والمجوهرات وااللماس   شركة  ،  تجارة وبٌع الذهب والمجوهرات وااللماس  -  415

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125كة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشر -السٌارات ولطع الغٌار 

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

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

برلم  25135151،لٌدت فى  1555555.555تركٌب اجهزة المرالبة والطالة   ،رأس مالها    -المماوالت العمومٌة  -العمومٌة 

 االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة -تجارة وبٌع السٌارات ولطع الغٌار  -، عن تجارة وبٌع الذهب والمجوهرات وااللماس  5242

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تركٌب اجهزة المرالبة والطالة ،  -المماوالت العمومٌة  -التورٌدات العمومٌة  -منظمة لهذا الغرض وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ال

 -منشاة لطف هللا  -بجهة : شارع احمد شولً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة أر إن لتجارة الذهب والمجوهرات وااللماس   شركة  ،  الشمسٌة  -  411

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

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

 المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهامراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الشمسٌة  5242برلم  25135151،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

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

زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 -منشاة لطف هللا  -: شارع احمد شولً 

شركة  ،   الامة وتشغٌل وادارة وتأجٌر المطاعم والكافترٌات العداد وتمدٌم الوجبات    GRAND TASTEجراند تٌست  -  412

امتبلن  -تجهٌز المطاعم والمطابخ  -الجاهزة والحلوٌات والمعجنات والمخبوزات بكافة انواعها والمشروبات فٌما عدا الكحولٌة  

امتبلن وتاجٌر السٌارات والمعدات ) فٌما عدا  -امتبلن وتاجٌر االراضى وتجهٌز المبانى  -وتاجٌر االراضى وتجهٌز المبانى 

ٌجوز للشركة ان التورٌدات الغذائٌة     -التجارة العامة والتوزٌع فى كل ما هو مسموح به لانونا  -التأجٌر التموٌلى واللٌموزٌن ( 

، عن الامة وتشغٌل وادارة  6251برلم  25135131،لٌدت فى  25555.555تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

وتأجٌر المطاعم والكافترٌات العداد وتمدٌم الوجبات الجاهزة والحلوٌات والمعجنات والمخبوزات بكافة انواعها والمشروبات فٌما 

 -امتبلن وتاجٌر االراضى وتجهٌز المبانى  -امتبلن وتاجٌر االراضى وتجهٌز المبانى  -جهٌز المطاعم والمطابخ ت -عدا الكحولٌة  

التجارة العامة والتوزٌع فى كل ما هو مسموح به  -امتبلن وتاجٌر السٌارات والمعدات ) فٌما عدا التأجٌر التموٌلى واللٌموزٌن ( 

حدائك  - 23لطعة رلم  - 22ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : الشمة رلم التورٌدات الغذائٌة    ٌجو -لانونا 

 -اكتوبر  6 -اكتوبر 

شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او    GRAND TASTEجراند تٌست  -  413

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

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

، عن وجه من الوجوة مع  6251برلم  25135131ٌدت فى ،ل 25555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌ

 - 23لطعة رلم  - 22والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشمة رلم 

 -اكتوبر  6 -حدائك اكتوبر 

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز للشر -شركة  ،  الامة وتشغٌل دور الحضانة    PLAY PEDIAببلي بٌدٌا  -  414

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الامة وتشغٌل دور الحضانة  6111برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555

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

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

مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  - The polygonمشروع  1الدور االرضً عمار  - A 1: وحدة رلم 

 -ٌع الماكوالت الجاهزة الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات وتجهٌز وب -شركة  ،      IKA Sushiاٌكا سوشى  -  415

تورٌد المواد الغذائٌة بكافة انواعها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى 

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

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

برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تورٌد المواد الغذائٌة بكافة انواعها     -تشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات وتجهٌز وبٌع الماكوالت الجاهزة الامة و -، عن  6144

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

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

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

 -ناصٌة عبد الحمٌد لطفى  -ش الفواكه  - 21مدخل العمار  -ضى التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل بالدور االر

 -المهندسٌن 

شركة  ،  مع مراعاة    Unimar Shipping       Service Egyptٌونٌمار شٌبنج سٌرفٌس اٌجٌبت للتوكٌبلت المبلحٌة   -  416

 اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  5315برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -الهرم  -منطمة ن حدائك االهرام  233وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تمدٌم  -شركة  ،      Unimar Shipping       Service Egyptر شٌبنج سٌرفٌس اٌجٌبت للتوكٌبلت المبلحٌة  ٌونٌما -  411

ادارة وتشغٌل السفن واعمال الصٌانة  -الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ للبضائع والتوكٌبلت المبلحٌة والتخلٌص الجمركى 

 وتاجٌر السفن   بٌع وشراء السفن واستئجار  -المتنملة لها 

ٌ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 

تمدٌم الخدمات  -، عن  5315برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   طبما ال

ادارة وتشغٌل السفن واعمال الصٌانة المتنملة  -اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ للبضائع والتوكٌبلت المبلحٌة والتخلٌص الجمركى 

 وتاجٌر السفن   بٌع وشراء السفن واستئجار  -لها 

 

ٌ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 

 -الهرم  -منطمة ن حدائك االهرام  233الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : طبما 

   On site system Egyptاون ساٌت سٌستم مصر لتجارة الحاسوب وبرامج السوفت وٌر                               -  412

االستشارات تمنٌة المعلومات  ) فٌما عدا االستشارات  تمدٌم -شركة  ،  تصمٌم نظم الحاسب االلً واجهزة االتصال ) سوفت وٌر ( 

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

لانون سوق راس المال والئحتة من  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة غٌما هو مسموح به لانونا  -التنفٌذٌة ( 

تمدٌم  -، عن تصمٌم نظم الحاسب االلً واجهزة االتصال ) سوفت وٌر (  5326برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555

ستشارات تمنٌة المعلومات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال اال

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

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة غٌما هو مسموح به لانونا  -ون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( من لان 21المادة 

 -برج االخوة  -شارع المحطة  15التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة ، بجهة : 

ص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس طموح الدولٌة للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ -  413

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  6541برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555مالها   

 -جمعٌة صحراء االهرام  -تمسٌم منطمة ح  21نشاطها ، بجهة : ق 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المماوالت العامة  -ري العصر الفضً العالمً المحدودة   شركة  ،  االستثمار العما -  425

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

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

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

ركة ان تكون ٌجوز للش -المماوالت العامة  -، عن االستثمار العماري  5314برلم  25135115،لٌدت فى  55555.555مالها   

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 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة ال

 -امبابه  -المطار  -شارع هاشم الفخرانً  4عمارة رلم  -الدور الثانً  - 4لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه   شركة  ،   SUN PRODUCTION HOUSEصن بوردكشن هاوس  -  421

مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك  اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -

الامة وتنظٌم  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

ن ، ع 5322برلم  25135116،لٌدت فى  2555555.555المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامه ) بشرط   ،رأس مالها   

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  -الفنٌه من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً (  وتاجٌر ها واماكن

 - 13الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامه ) بشرط ، بجهة : شمة رلم  -واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 -المهندسٌن  -ش عدن  - 26عمار رلم  -الدور السابع 

شركة  ،  استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده    SUN PRODUCTION HOUSEصن بوردكشن هاوس  -  422

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -( 

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

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

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

الامة  -، عن استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده (  5322برلم  25135116،لٌدت فى  2555555.555

لوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -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 

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

 -الدور السابع  - 13المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم و

 -المهندسٌن  -ش عدن  - 26عمار رلم 

ساسٌة : استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك اال 12السراج للتصنٌع والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  423

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 ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك 

تربٌة جمٌع انواع  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن   ،رأس مالها   

سٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع : استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االسا 12، عن انشطة داخل لانون  5326

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

لسنة  355طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551

 -كمبوند حً البستان  -الحً الخامس  - 13عمارة  - 5االلبان او التسمٌن ، بجهة : شمة 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور  -الامة المزارع السمكٌة  -وم السراج للتصنٌع والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  او اللح -  424

الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ  -سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكمبلت الغذائٌة  - الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها

التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  -: التورٌدات العمومٌة  12انشطة خارج لانون  -واالغذٌة الخاصة بها 

الامة المزارع  -م ، عن او اللحو 5326برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555لبلنشطة الواردة بمانون   ،رأس مالها   

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

 -الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها 

التصدٌر  -: التورٌدات العمومٌة  12انشطة خارج لانون  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكمبلت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة بها 

كمبوند  -الحً الخامس  - 13عمارة  - 5علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون ، بجهة : شمة 

 -حً البستان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

السراج للتصنٌع والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع  -  425

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2511لسنة  12بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

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

، عن االستثمار  5326برلم  25135116،لٌدت فى  155555.555  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها 

 2511لسنة  12وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ون علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المان

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

 - 13عمارة  - 5 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : شمة

 -كمبوند حً البستان  -الحً الخامس 

السراج للتصنٌع والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  426

،لٌدت فى  155555.555ا   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ماله

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  5326برلم  25135116

كمبوند حً البستان  -الحً الخامس  - 13عمارة  - 5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

- 

ٌجوز للشركة ان تكون  -بٌع وشراء وتمسٌم االراضً ومدها بالمرافك  -معمار عز الدٌن   شركة  ،  االستثمار العماري  -  421

لها مصلحة او تشترن باى وجه 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  غرضها فى مصر او فى الخارج

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

بٌع وشراء  -، عن االستثمار العماري  5214برلم  25135154 ،لٌدت فى 1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -وتمسٌم االراضً ومدها بالمرافك 

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

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

احمد عبد شارع عبد الرحمن حسٌن من البطل  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -العزٌز 

 -شركة  ،  ادارة وتجهٌز وبٌع محبلت الحبللة الرجالٌة    KINGS CHAIRكٌنغز تشٌر لبٌع مستلزمات الحبللة الرجالٌة  -  422

اعمال فً شان تنظٌم  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -بٌع مستلزمات الحبللة الرجالٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -الوكالة التجارٌة 

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

برلم  25135123،لٌدت فى  355555.555لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   تشترٌها او تلحمها بها وذ

التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة  -بٌع مستلزمات الحبللة الرجالٌة  -، عن ادارة وتجهٌز وبٌع محبلت الحبللة الرجالٌة  6131

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مال الوكالة التجارٌة فً شان تنظٌم اع 1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

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

 3طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة :  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن

 - 4( شمة  5عمد ثان ح )  154عمارة 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    KINGS CHAIRكٌنغز تشٌر لبٌع مستلزمات الحبللة الرجالٌة  -  423

،لٌدت فى  355555.555اشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  6131برلم  25135123

 - 4( شمة  5عمد ثان ح )  154عمارة  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبً واالكسسورات بكافة انواعها    Antakh Furnitureانتخ لبلثاث  -  435

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المٌام باعمال الدٌكور والتصمٌمات للمنتجات الخشبٌة 

ن الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان 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 

، عن الامة وتشغٌل مصنع  6526برلم  25135112،لٌدت فى  55555.555طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

التجارة العامة  -المٌام باعمال الدٌكور والتصمٌمات للمنتجات الخشبٌة  -لتصنٌع االثاث الخشبً واالكسسورات بكافة انواعها 

الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

طرٌك مصر اسكندرٌة  26ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : الكٌلو 

 -ش جمٌل سعد  -ي الصحراو

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    Antakh Furnitureانتخ لبلثاث  -  431

 6526برلم  25135112،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -ش جمٌل سعد  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  26نشاطها ، بجهة : الكٌلو 

 -المماوالت العامة  -ار التكٌٌف الثبلثٌة للتكٌٌف والتبرٌد   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اكسسوارات ولطع غٌ -  432

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحام المانون  -التورٌدات العمومٌة  -مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة التكٌٌف والتبرٌد 

وجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ال -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121رلم 

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع  5265برلم  25135152،لٌدت فى  245555.555لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

التورٌدات  -مماوالت تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة التكٌٌف والتبرٌد  -المماوالت العامة  -التكٌٌف لتصنٌع اكسسوارات ولطع غٌار 

ٌجوز  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحام المانون رلم  -العمومٌة 

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

ش البوسطة متفرع من  2تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -ش وادي النٌل 

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الثبلثٌة للتكٌٌف والتبرٌد   شركة  ،  او تشت -  433

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

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ، عن او تشترٌها او تلحمها بها 5265برلم  25135152،لٌدت فى  245555.555

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -المهندسٌن  -ش البوسطة متفرع من ش وادي النٌل  2: 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    Egyption Petroleum Consultationsاجبشٌان بترولٌم كونسلتنتس  -  434

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة 

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  6555برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ت

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -ش السد العالً ) فٌنً سابما ( الدور االول  6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة مكتب خدمات    Egyption Petroleum Consultationsاجبشٌان بترولٌم كونسلتنتس  -  435

تمدٌم االستشارات الهندسٌة فً مجال البترول ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -هندسٌة بترولٌة 

اس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة ر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 25135121،لٌدت فى  55555.555التى تزاول اعماال   ،رأس مالها    او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها

تمدٌم االستشارات الهندسٌة فً مجال البترول ) فٌما عدا  -، عن الامة وتشغٌل وادارة مكتب خدمات هندسٌة بترولٌة  6555برلم 

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن  االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

لتى تزاول اعماال ، ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ا -والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -ش السد العالً ) فٌنً سابما ( الدور االول  6بجهة : 

التورٌدات العمومٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الهندسٌة العصرٌة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  436

و التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

التورٌدات العمومٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن المماوالت العامة  5221برلم  25135153،لٌدت فى  255555.555

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 

 -الهرم  -ش العرائس  16لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

   On site system Egyptاون ساٌت سٌستم مصر لتجارة الحاسوب وبرامج السوفت وٌر                               -  431

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125شركة  ،  باحكام المانون رلم 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى 

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكام الموانٌن وا

فً شان تنظٌم اعمال  1322لسنة  125، عن باحكام المانون رلم  5326برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555مالها   

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -الوكالة التجارٌة 

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

 -برج االخوة  -شارع المحطة  15الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

،   شركة     Oasis                                           International             Academyاوٌسٌز انتر ناشونال اكادٌمى        -  432

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى  -الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانة 

مماوالت انشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انوعاها )  -وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( انشاءاو ادارة وتشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى 

انشاء وادارة وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب  لؤلطفال الطبٌعٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة  -ن ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( دو

 55555.555الامة وتشغٌل   ،رأس مالها    -والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة التخاطب ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى ( 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات  -عن الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانة  ، 5342برلم  25135114،لٌدت فى 

 -التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( انشاءاو ادارة وتشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى 

انشاء وادارة وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب   -ن ممارسة العملٌة التعلٌمٌة ( مماوالت انشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انوعاها ) دو

 -لؤلطفال الطبٌعٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة التخاطب ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى ( 

 -الهرم  -مٌدان الرماٌة  -ن جاردنٌا متفرع م -البوابة االولى  -ب حدائك االهرام 122الامة وتشغٌل ، بجهة : 

شركة  ،     Oasis                                           International             Academyاوٌسٌز انتر ناشونال اكادٌمى        -  433

ت الهندسٌة والتربوٌة واالسرٌة  ) فٌما اعداد التصمٌمات الهندسٌة   تمدٌم االستشارا -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 

ن لانون سوق راس المال م 21عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 55555.555االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدى من صوت وصورة وبٌانات الى   ،رأس مالها    -والئحتة التنفٌذٌة ( 

اعداد التصمٌمات الهندسٌة   تمدٌم  -، عن مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  5342برلم  25135114،لٌدت فى 

الهندسٌة والتربوٌة واالسرٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة االستشارات 

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدى من صوت وصورة  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( من  21علٌها فى المادة 

 -الهرم  -مٌدان الرماٌة  -متفرع من جاردنٌا  -البوابة االولى  -ب حدائك االهرام 122وبٌانات الى ، بجهة : 

شركة  ،     Oasis                                           International             Academyاوٌسٌز انتر ناشونال اكادٌمى        -  445

 -التصمٌم والتنفٌذ واالشراف على تنفٌذ المشروعات الهندسٌة  -محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمى والثمافى والفنى 

بشان  2512لسنة  355مشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم ادارة ال -المماوالت العامة  -المٌام باعمال مماوالت التشتطٌبات 

االستٌراد والتصدٌر   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ها اال بعد الحصول   ،رأس فى شان سجل المستوردٌن  وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرض  1322لسنة  121

، عن محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمى والثمافى والفنى  5342برلم  25135114،لٌدت فى  55555.555مالها   

ادارة  -المماوالت العامة  -المٌام باعمال مماوالت التشتطٌبات  -التصمٌم والتنفٌذ واالشراف على تنفٌذ المشروعات الهندسٌة  -

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355مشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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فى شان سجل المستوردٌن  وال ٌنشىء   1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -الترخٌص بها 

متفرع من جاردنٌا  -البوابة االولى  -ب حدائك االهرام 122ها اال بعد الحصول ، بجهة : تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرض

 -الهرم  -مٌدان الرماٌة  -

شركة  ،     Oasis                                           International             Academyاوٌسٌز انتر ناشونال اكادٌمى        -  441

لبلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض        ٌجوز على التراخٌص ا

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن على التراخٌص البلزمة لمزاولة  5342برلم  25135114،لٌدت فى  55555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض        ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

، بجهة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 -الهرم  -مٌدان الرماٌة  -متفرع من جاردنٌا  -البوابة االولى  -ب حدائك االهرام 122: 

تجارة الجملة والتجزئة    -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة    ZA FOODZذا فودز  -  442

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد  6114برلم  25135123،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

شترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تجارة الجملة والتجزئة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -الغذائٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ال

 -بالدور مخازن الشباب  421وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة التجارٌة رلم 

 -اكتوبر 6 -بمشروع المنطمة الصناعٌة 

تثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة : االس 12اٌهاب ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  443

 355والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة تجاره الجمله والتجزئه بالمد - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار 

مار : االستث 12، عن انشطة داخل لانون  6531برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع 

تجاره  - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة الجمله والتجزئه بالمدن 

 -حً حدائك الفردوس  236سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ، بجهة : فٌبل 

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة اٌهاب ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  والمرار -  444

 نشاطها

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  6531برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 -حً حدائك الفردوس  236التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

 356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355ب ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  رلم اٌها -  445

التورٌدات العمومٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  -: المماوالت العامة  12انشطة خارج لانون  -  2552لسنة 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً 

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع  2511لسنة  12االستثمار رلم 
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 2551لسنة  355، عن رلم  6531برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

التورٌدات  -: المماوالت العامة  12انشطة خارج لانون  -  2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

ً حالة عدم التزام الشركة بهذا العمومٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وف

علً ان التتمتع االنشطة خارج  2511لسنة  12الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

حدائك حً  236لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : فٌبل 

 -الفردوس 

 Lush home forالش هوم لتكنولجٌا المعلومات                                                                               -  446

information technolgy    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -شركة  ،  والفنى

ها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌر

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها والمرارات السارٌة وعلى

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن والفنى  5345برلم  25135114،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

جهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، ب

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثانٌة الحً االول  11عمارة  2: شمة رلم 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى    ECSSإي سً إس للبرمجٌات  -  441

ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

حمٌك غرضها فى ، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ت 5324برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

هة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

 -شارع فٌصل  -شارع عبد الباري شراب  12: 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1شركة  ،     ECSSإي سً إس للبرمجٌات  -  442

لتوصٌف اعمال ا -2وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -1، عن  5324برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة 

ال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات اعم -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها 3بمختلف انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات ،  -5ات انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌان -4والتدرٌب علٌها 

 -شارع فٌصل  -شارع عبد الباري شراب  12بجهة : 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    ECSSإي سً إس للبرمجٌات  -  443

 -3اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  _2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1انواعها 

التجارة  - 11انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  - 15االتصاالت وخدمات االنترنت 

ها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون ل -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

، عن وبالوسائل  5324برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6االلكترونٌة 

انشاء وادارة مراكز  - 15االتصاالت وخدمات االنترنت  -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2علٌها 

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  - 11التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 12لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون  -العمومٌة 

 -شارع فٌصل  -شارع عبد الباري شراب 
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: تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات  12دمحم عبد الحمٌد احمد علً وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  455

ئٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النا

 - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 

، عن انشطة داخل  5325برلم  25135111،لٌدت فى  355555.555سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس   ،رأس مالها   

ئٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا : تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النا 12لانون 

و مراعاة لرار  2551لسنة  355منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

والمناطك النائٌة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  - 2552لسنة  356رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

ناصٌة  -ش فٌصل  314والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس ، بجهة : 

 -فٌصل  -حسن دمحم  -ش المناوي 

 356الجمهورٌة رلم  وما ورد بمرار رئٌس 2551لسنة  355دمحم عبد الحمٌد احمد علً وشرٌكه   شركة  ،  الوزراء رلم  -  451

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   - 2552لسنة 

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

ومراعاة لرار  2551لسنة  355بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  االستزراع ولٌس الرى

،لٌدت فى  355555.555: المماوالت   ،رأس مالها    12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 - 2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم  وما ورد بمرار 2551لسنة  355، عن الوزراء رلم  5325برلم  25135111

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 ولٌس

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -فٌصل  -حسن دمحم  -ناصٌة ش المناوي  -ش فٌصل  314: المماوالت ، بجهة :  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356

التصدٌر والتزكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ٌكه   شركة  ،  العمومٌة دمحم عبد الحمٌد احمد علً وشر -  452

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون  1322لسنة  125

لسنة  12سمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌ

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن  2511

التصدٌر  -، عن العمومٌة  5325برلم  25135111،لٌدت فى  355555.555واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة علً الشركة االلتزام  1322لسنة  125والتزكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ط ٌسمط حمها فً التمتع بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرو

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2511لسنة  12بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ناصٌة ش المناوي  -ش فٌصل  314والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 -فٌصل  -حسن دمحم  -

دمحم عبد الحمٌد احمد علً وشرٌكه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   -  453

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  5325برلم  25135111،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 -فٌصل  -حسن دمحم  -ناصٌة ش المناوي  -ش فٌصل  314 لمباشرة نشاطها ، بجهة :

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  -مشارٌع جدة لبلستثمار السٌاحً وتطوٌر العماري   شركة  ،  االستثمار العماري  -  454

كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء 

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك 

واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات 

، عن  6153برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -مبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع ال

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او  -االستثمار العماري 

ت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال المرتبطه بذلن سواء كان

ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه 

الدور الخامس  - 5ٌجوز للشركة ان ، بجهة : شمة رلم  -ٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع منها علً نصف اجمالً المساحات المبن

 -ش بابل  32 -عشر 
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MEDICL INDUSTRIES    ٌجوز  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض شركة  ،  غرضها من

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

من الجهات  ، عن غرضها 6125برلم  25135125،لٌدت فى  1555555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى 

حدائك  -ص 144واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم   -بوابة حورس  -االهرام 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة  -1شركة  ،     PARADOX SOFTWAREبار ادوكس للبرمجٌات  -  456

 -2من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3لواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات و

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 25135114،لٌدت فى  155555.555مالها    ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات  -1، عن  5341برلم 

ات اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ -2ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 3ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

ادخال البٌانات  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -دار مصر  - 2عمارة  - 11بجهة : شمة على الحاسبات ، 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    PARADOX SOFTWAREبار ادوكس للبرمجٌات  -  451

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3مل وتداول البٌانات ن

مشروعات البحث والتطوٌر  -12فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 25135114،لٌدت فى  155555.555عات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار   ،رأس مالها   العلمى من اجل التنمٌة والمشرو

_ انتاج وتطوٌر النظم 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6، عن وبالوسائل االلكترونٌة  5341برلم 

تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول  -3كات نمل وتداول البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشب2المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15البٌانات 

لمشروعات التى تدعم علوم مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة وا -12االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -دار مصر  - 2عمارة  - 11الفضاء واالستشعار ، بجهة : شمة 

شركة  ،  عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة    PARADOX SOFTWAREبار ادوكس للبرمجٌات  -  452

ز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا انشاء وادارة مراك -13(  2553لسنة  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

_   15انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -14المعلومات 

ورة وبٌانات الى االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وص -16حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

برلم  25135114،لٌدت فى  155555.555محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى   ،رأس مالها   

 -13(  2553لسنة  64، عن عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  5341

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -14التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  انشاء وادارة مراكز

 -16_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  15المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

رة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصو

 -دار مصر  - 2عمارة  - 11والثمافى والفنى ، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركة  ،     PARADOX SOFTWAREبار ادوكس للبرمجٌات  -  453

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ا
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كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن  5341برلم  25135114،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

 11احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -دار مصر  - 2عمارة  -

الامة وتشغٌل و ادارة مبلهى ترفٌهٌة لبلطفال و ماتضمنه من )  شركة  ،     FUN Conceptsفن كونسبشن  -  465

 ببلي ستٌشن ( -سٌمٌلٌتور  -فٌدٌو جٌم 

الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  

او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة 

مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه 

، عن الامة وتشغٌل و ادارة مبلهى ترفٌهٌة لبلطفال و  6163م برل 25135122،لٌدت فى  155555.555منها   ،رأس مالها   

 ببلي ستٌشن ( -سٌمٌلٌتور  -ماتضمنه من ) فٌدٌو جٌم 

الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل  بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او

مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه 

 -الدلى  -ش مصدق  13منها ، بجهة : 

 شركة  ،  على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع   FUN Conceptsفن كونسبشن  -  461

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز التجمٌل ومحبلت الكوافٌر- "

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز الدراي كلٌن-

 الامة وتشغٌل وادارة مركز غسٌل السٌارت و تمدٌم مستلزماتها-

 ز مصففى شعر االطفالالامة وتشغٌل وادارة مرك-

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 تورٌد وتأجٌر مستلزمات المبلعب ومدن المبلهى الترفٌهٌة من االت ومعدات والعاب وكل ما ٌلزم فٌما التأجٌر التموٌلً-

، عن على نصف اجمالى المساحات المبنٌه  6163برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555تورٌد مسلزمات   ،رأس مالها   -

 من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز التجمٌل ومحبلت الكوافٌر- "

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز الدراي كلٌن-

 الامة وتشغٌل وادارة مركز غسٌل السٌارت و تمدٌم مستلزماتها-

 ى شعر االطفالالامة وتشغٌل وادارة مركز مصفف-

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 تورٌد وتأجٌر مستلزمات المبلعب ومدن المبلهى الترفٌهٌة من االت ومعدات والعاب وكل ما ٌلزم فٌما التأجٌر التموٌلً-

 -الدلى  -ش مصدق  13تورٌد مسلزمات ، بجهة : -
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شركة  ،  الفنادق والمرى السٌاحٌة والمطاعم الثابتة والكافترٌات و السوبر ماركت من    FUN Conceptsفن كونسبشن  -  462

 معدات واالت واغذٌة ومشروبات وكل ما ٌلزم

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  فى شان سجل 1322لسنه 121والمانون رلم  1322لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تأسٌس 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 

، عن الفنادق والمرى السٌاحٌة  6163برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555التورٌدات   ،رأس مالها    - "

 والمطاعم الثابتة والكافترٌات و السوبر ماركت من معدات واالت واغذٌة ومشروبات وكل ما ٌلزم

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة "

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله فى شان سجل  1322لسنه 121والمانون رلم  1322لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تأسٌس 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 

 -الدلى  -ش مصدق  13التورٌدات ، بجهة :  - "

شركة  ،  العمومٌة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من    FUN Conceptsكونسبشن فن  -  463

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشتر

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ان تكون لها مصلحة او  ، عن العمومٌة     ٌجوز للشركة 6163برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنف

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الدلى  -ش مصدق  13: 

ئٌة عماد فرٌد للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذا -  464

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -ومستلزماتها ومستحضرات التجمٌل ولطع غٌار السٌارات واالدوات المنزلٌة واالجهزة المنزلٌة 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعم

،لٌدت فى  2555555.555البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة   ،رأس مالها   

ة ومستلزماتها ومستحضرات التجمٌل ولطع غٌار السٌارات واالدوات ، عن تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌ 5166برلم  25135152

 125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -المنزلٌة واالجهزة المنزلٌة 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 -الشٌخ زاٌد  -مبنب السوق المدٌم  2المجاورة الرابعة مكتب رلم  -الموانٌن المنظمة ، بجهة : الحً االول 

ٌجوز للشركة ان تكون  -عماد فرٌد للتجارة والتوزٌع واالستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   شركة  ،  لهذا الغرض  -  465

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ٌجوز للشركة ان  -، عن لهذا الغرض  5166برلم  25135152ت فى ،لٌد 2555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الشٌخ زاٌد  -مبنب السوق المدٌم  2المجاورة الرابعة مكتب رلم  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً االول 
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 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

    MAKTECH FOR REVERSE ENGINEERING ANDمان تن للهندسة العكسٌة وتكنولوجٌا الصناعات المضافة        -  466

   ADDITIVE    MANUFACTURING    TECHNOLOGIES    شركة  ،  تورٌد وصٌانة االجهزة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة- 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -نٌكٌة (  اعداد التصمٌمات واالعمال الهندسٌة )الكهربائٌة والمٌكا

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

انون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (        ٌجوز للشركة من ل 21العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن تورٌد  5115برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات )  -ٌكٌة (  اعداد التصمٌمات واالعمال الهندسٌة )الكهربائٌة والمٌكان -وصٌانة االجهزة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة 

فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

نون سوق راس من لا 21المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الدور  - 25عمارة رلم  4المال والئحتة التنفٌذٌة (        ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر  6لسم تانى  -الحى العاشر  -عمارات االهالى امام سٌلفر مول  -االول 

    MAKTECH FOR REVERSE ENGINEERING ANDلمضافة       مان تن للهندسة العكسٌة وتكنولوجٌا الصناعات ا -  461

   ADDITIVE    MANUFACTURING    TECHNOLOGIES    شركة  ،  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال

سالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ، عن الوجوة مع ال 5115

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -اكتوبر  6لسم تانى  -الحى العاشر  -عمارات االهالى امام سٌلفر مول  -الدور االول  - 25عمارة رلم  4شمة 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او شركة  ،  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج    Roya Powerرؤٌة للطالة  -  462

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

مصر او ، عن  6511برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

فى الخارج كما ٌ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 : 

 -المهندسٌن  -اسوان مٌدان  15

: تصمٌم او انشاء وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء 2511لسنة  12شركة  ،  لانون داخل    Roya Powerرؤٌة للطالة  -  463

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه والمركبات والدراجات  -والطالة علً اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها 

تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة الخبلٌا الشمسٌة  -:  2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -لة او العاملة بالطالة المتجددة الموفرة للطا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

 12، عن لانون داخل  6511برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها      التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى

الامة وتشغٌل  -: تصمٌم او انشاء وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة علً اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها 2511لسنة 

انشطة خارج لانون  -او العاملة بالطالة المتجددة  مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهربائٌه والمركبات والدراجات الموفرة للطالة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة الخبلٌا الشمسٌة  -:  2511لسنة  12

مٌدان  15بجهة :  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ،

 -المهندسٌن  -اسوان 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -شركة  ،     Business Gate Tradeبٌزنس جٌٌت للتجارة  -  415

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

الامة  -والمتكاملة المماوالت العامة و المتخصصة  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -، عن  6233برلم  25135131،لٌدت فى  1555555.555وتشغٌل وادارة   ،رأس مالها   

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح بة لانونا 
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

الامة  -المتكاملة المماوالت العامة و المتخصصة و -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

 -ش عبد الباسط ابو طلٌبة متفرع من ش ابو زٌد بدر من ش العشرٌن  1وتشغٌل وادارة ، بجهة : 

االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق  -شركة  ،  المطاعم والكافترٌات    Business Gate Tradeبٌزنس جٌٌت للتجارة  -  411

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2512لسنة  355ٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاح

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او 

، عن المطاعم  6233برلم  25135131،لٌدت فى  1555555.555والتوسع فٌها  ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها   

 355حٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌا -والكافترٌات 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة 

ترفٌهٌة او  والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او

ش عبد الباسط ابو  1رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها  ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة : 

 -طلٌبة متفرع من ش ابو زٌد بدر من ش العشرٌن 

جه من الوجوة مع الشركات شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى و   Business Gate Tradeبٌزنس جٌٌت للتجارة  -  412

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

لوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وال

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  6233برلم  25135131،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

حمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ت

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

ش عبد الباسط ابو طلٌبة  1هة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

 -متفرع من ش ابو زٌد بدر من ش العشرٌن 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السماد  -الفٌدة لتدوٌر النفاٌات   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر النفاٌات  -  413

خدمات النظافة علً الشركة االلتزام بافراد  :12نشاط خارج لانون  -المٌام باعمال التنمٌب عن الخامات البترولٌة  -العضوي 

حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

ر بالضمانات والحوافز علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثما 2511لسنة  12والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن الامة وتشغٌل مصنع  6515برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز   ،رأس مالها    -الواردة بذات المانون 

نشاط خارج  -المٌام باعمال التنمٌب عن الخامات البترولٌة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السماد العضوي  -العادة تدوٌر النفاٌات 

خدمات النظافة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام  :12لانون 

علً ان التتمتع االنشطة  2511لسنة  12الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

المجاورة  -الحً الثالث  - 33شارع  - 3ٌجوز ، بجهة : شمة  -ر بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون خارج لانون االستثما

 -السادسة 

الفٌدة لتدوٌر النفاٌات   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -  414

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 25135111،لٌدت فى  1555555.555ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  6515برلم 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 - المجاورة السادسة -الحً الثالث  - 33شارع  - 3على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -الموهوب للتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  415

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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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مص

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  6112برلم  25135125،لٌدت فى  2555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -من ش شهاب ش الرٌاض  55وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة وتشغٌل  -التورٌدات العمومٌة  -رواج لتجارة المبلبس   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  416

االستٌراد  -التسوٌك االلكترونً  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -صدٌر والت

اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة 

، عن التجارة العامة والتوزٌع  6115برلم  25135125،لٌدت فى  55555.555ا   غرضها من الجهات المختصة   ،رأس ماله

الامة وتشغٌل مركز العداد  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

 1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -ر االستٌراد والتصدٌ -التسوٌك االلكترونً  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

ع عبد المادر من شار 3مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : 

 -شارع الملن فٌصل 

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط  -رواج لتجارة المبلبس   شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  -  411

ساحٌة مع االدارة والتسوٌك للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري ال -استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -تجارة وتوزٌع المبلبس الجاهزة 

، عن وبما ال ٌخل باحكام  6115برلم  25135125،لٌدت فى  55555.555لها او التى   ،رأس مالها   تزاول اعماال شبٌهة باعما

االدارة  -الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة (  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

بشان شركات  2512لسنة  355حٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم والتسوٌك للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السا

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تجارة وتوزٌع المبلبس الجاهزة  -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

شارع عبد  3ا او التى ، بجهة : مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعماله

 -المادر من شارع الملن فٌصل 

رواج لتجارة المبلبس   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  -  412

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

،لٌدت فى  55555.555السارٌة وعلى 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  6115برلم  25135125

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى او 

 -شارع عبد المادر من شارع الملن فٌصل  3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع  -التسوٌك االلكترونى  -شركة  ،   الدعاٌة واالعبلن    Sarme dia Limitedسارمٌدٌا لٌمٌتد  -  413

إلامة وتنظٌم المعارض والندوات والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخٌص  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح به لانونا 

 -م للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌ -البلزمة لكل معرض على حدة(. 

 أعمال تصمٌم وإنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها

برلم  25135125،لٌدت فى  255555.555إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة   ،رأس مالها    -والتدرٌب علٌها . 

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التسوٌك االلكترونى  -، عن الدعاٌة واالعبلن  6134

أعمال التوصٌف  -إلامة وتنظٌم المعارض والندوات والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(. 

أعمال تصمٌم وإنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات  -ٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . والتحلٌل والتصم

 وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الدور االول  -و المركزي ٌولٌ 26محور  - 11إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة ، بجهة : مبنً رلم  -والتدرٌب علٌها . 

- 

إدخال البٌانات علً الحاسبات  -شركة  ،  من صوت وصورة وبٌانات .    Sarme dia Limitedسارمٌدٌا لٌمٌتد  -  425

 وبالوسائل اإللكترونٌة .

أعمال  -ب علٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌ -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

 -، عن من صوت وصورة وبٌانات .  6134برلم  25135125،لٌدت فى  255555.555ئات السالفة او   ،رأس مالها   فى الهٌ

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .

أعمال  -ٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب عل -أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

 -الدور االول  -ٌولٌو المركزي  26محور  - 11السالفة او ، بجهة : مبنً رلم فى الهٌئات 

شركة  ،  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع    Sarme dia Limitedسارمٌدٌا لٌمٌتد  -  421

صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  6134برلم  25135125،لٌدت فى  255555.555مالها   

البلزمة لمباشرة  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الدور االول  -ٌولٌو المركزي  26محور  - 11نشاطها ، بجهة : مبنً رلم 

انوفٌشن فودز   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وتصنٌع سناكس    ٌجوز للشركة ان  -  422

غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

على الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة  6511برلم  25135122،لٌدت فى  16555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

غٌرها وتغلٌف المواد الغذائٌة وتصنٌع سناكس    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

المنطمة  -مخازن الشباب  - 445على الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم السارٌة و

 -اكتوبر  6 -الصناعٌة 

الزهراء ترانسبورت   شركة  ،   نمل العمال والموظفٌن والنمل المبرد للبضائع والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب  -  423

المهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط والبضائع و

من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او 

دا النمل السٌاحى واللٌموزٌن (   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة تأجٌر السٌارات ) ع -الرخبلت 

، عن نمل العمال والموظفٌن والنمل  6535برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المبرد للبضائع والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع 

المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان 

عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن (   ٌجوز تأجٌر السٌارات )  -الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرخبلت 

ش الملن  25 -الدور الثالث  - 25للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ، بجهة : شمة 

 -فٌصل 

غرضها فى مصر او فى  الزهراء ترانسبورت   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك -  424

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

لها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ما

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  6535برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555

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

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 -ش الملن فٌصل  25 -الدور الثالث  - 25لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

وجه من  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -تاج حضر موت   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  -  425

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 

اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  5335برلم  25135116،لٌدت فى  255555.555

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -المهندسٌن  -شارع جامعة الدول العربٌة  51: 

االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات  سٌما مصر لبلنتاج الفنى   شركة  ،  " -  426

تصحٌح  -جرافٌن  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -كافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌرو المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و 

 الوان (

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى والمسرحى -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 55555.555لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

االنتاج الفنى و التوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات  ، عن " 5234برلم  25135151،لٌدت فى 

تصحٌح  -جرافٌن  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر

 الوان (

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى والمسرحى -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ش دمحم رشدي من  1لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -العجوزه  -شارع النٌل 

سٌما مصر لبلنتاج الفنى   شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  -  421

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  5234برلم  25135151،لٌدت فى  55555.555

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 -العجوزه  -ش دمحم رشدي من شارع النٌل  1

شركة     Radiant For Motoreycles Spare Parts COردٌانت لتجارة لطع غٌار الدراجات البخارٌة                    -  422

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -،  تجارة وتوزٌع لطع غٌار الدراجات البخارٌة 

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

،لٌدت فى  55555.555خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن تجارة وتوزٌع لطع غٌار الدراجات البخارٌة  6555برلم  25135111

تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 - 1بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، 

 -الشٌخ زاٌد  -المستمبل  - 221عمارة  -الدور الثالث 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع    NMO For Development                       &  TRadeنمو للتطوٌر والتجارة      -  423

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  -اع الدواجن والطٌور تجارة وبٌع جمٌع انو -تجارة وبٌع المبلبس والمفروشات  -هو مسموح به لانونا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث  -والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

لخاصة بفرز وتدرٌج وغربلة الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات ا -التطوٌر واالستثمار والتسوٌك العماري  -الخشبً بكافة انواعه 

،لٌدت  155555.555ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -وتجفٌف وحفظ وتجمٌد زتبرٌد الحاصبلت الزراعٌة والخضروات والفاكهة 

تجارة وبٌع  -تجارة وبٌع المبلبس والمفروشات  -، عن التجارة العامة والتوزٌع هو مسموح به لانونا  5161برلم  25135151فى 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او  -واع الدواجن والطٌور جمٌع ان

الامة  -التطوٌر واالستثمار والتسوٌك العماري  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبً بكافة انواعه  -التسمٌن او اللحوم 

الخاصة بفرز وتدرٌج وغربلة وتجفٌف وحفظ وتجمٌد زتبرٌد الحاصبلت الزراعٌة والخضروات وتشغٌل الثبلجات والمحطات 

 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر  -شارع االمل  12ٌجوز للشركة ، بجهة :  -والفاكهة 

تكون لها مصلحة او شركة  ،  ان    NMO For Development                       &  TRadeنمو للتطوٌر والتجارة      -  435

تشترن باى وجه من 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  ،رأس 

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  5161برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555مالها   

ة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌه

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

المستثمر  -شارع االمل  12لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

 -الشٌخ زاٌد  -الصغٌر 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -أرتٌن للتورٌدات العمومٌة والخدمات الصناعٌة   شركة  ،    -  431

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء   1322لسنة  125التورٌدات العمومٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال 

ات الصناعٌة      ٌجوز للشركة ان تورٌد وصٌانة كافة األالت والمعدات والخام -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    

 25135151،لٌدت فى  55555.555تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة     تلتزم الشركة باحكام المانون رلم -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -، عن  5245برلم 

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول   1322لسنة  125

تورٌد  -على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    

مات الصناعٌة      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع وصٌانة كافة األالت والمعدات والخا

 -بوالق الدكرور  -ناهٌة  -شارع عبد الفتاح أبوعمٌرة  12الشركات وغٌرها ، بجهة : 

ى لد تعاونها على أرتٌن للتورٌدات العمومٌة والخدمات الصناعٌة   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت -  432

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 مباشرة نشاطهال

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  5245برلم  25135151،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئح

 -بوالق الدكرور  -ناهٌة  -شارع عبد الفتاح أبوعمٌرة  12لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -التورٌدات العمومٌة  -التوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا التجارة العامة و  -روٌال العالمٌة للتجارة   شركة  ،  التصدٌر  -  433

 -المماوالت العامة  -فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

جه من الوجوة مع الشركات وغٌرها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى و

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

التجارة العامة   -، عن التصدٌر  6165برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

 1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -التوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا و

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس   ٌجوز للشركة ان تكون لها  -المماوالت العامة  -فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 

جه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى و

 -أ  هضبة االهرام  415غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  روٌال العالمٌة للتجارة   شركة  ،  او تلحمها بها -  434

 55555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ 6165برلم  25135122،لٌدت فى 

أ  هضبة االهرام  415واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 
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management    ادارة  -الدعاٌة واالعبلن  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2512لسنة  355المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

 -تورٌد وتركٌب نظم ادارة المبانً الذكٌه  -بٌع وتاجٌر وتركٌب نظم ادارة موالف السٌارات  -التجارة االلكترونٌة -ٌص بها الترخ

تورٌد وتركٌب نظم الدعاٌة االلكترونٌة والشاشات والكامٌرات مع مراعاة  -تورٌد وتركٌب نظم ادارة صبلحٌات الدخول للمبانً 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  6164برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555لرار وزٌر   ،رأس مالها   

بشان  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -الدعاٌة واالعبلن  -التورٌدات العمومٌة  -لانون 

بٌع وتاجٌر وتركٌب نظم ادارة  -التجارة االلكترونٌة -بها شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص 

تورٌد وتركٌب  -تورٌد وتركٌب نظم ادارة صبلحٌات الدخول للمبانً  -تورٌد وتركٌب نظم ادارة المبانً الذكٌه  -موالف السٌارات 

ملحك  3مبنب رلم  -الدور الثالث  2نظم الدعاٌة االلكترونٌة والشاشات والكامٌرات مع مراعاة لرار وزٌر ، بجهة : مكتب رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -اركان ببلزا 
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management    التسوٌك االلكترونً  -الوساطة العمارٌة  -ً لبلكترونٌات الدعم الفن - 2553لسنة  64شركة  ،  الدفاع رلم- 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -المماوالت العامة 

دمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تن

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 6164برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -المماوالت العامة  -التسوٌك االلكترونً  -الوساطة العمارٌة  -الدعم الفنً لبلكترونٌات  - 2553لسنة  64عن الدفاع رلم  ،

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضه

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -ملحك اركان ببلزا  3مبنب رلم  -الدور الثالث  2رلم  البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب

الدعاٌة  -تورٌد مواد الدعاٌة واالعبلن  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت    TEMAتٌما للخدمات التسوٌمٌة  -  431

ض والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض الامة وتنظٌم المعار -اعمال الدٌكور  -التصدٌر  -واالعبلن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -علً حدة ( 

هٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ال

، عن التسوٌك  6121برلم  25135123،لٌدت فى  555555.555تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

عارض الامة وتنظٌم الم -اعمال الدٌكور  -التصدٌر  -الدعاٌة واالعبلن  -تورٌد مواد الدعاٌة واالعبلن  -االلكترونً عبر االنترنت 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -والمؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

وجه من الوجوة مع الشركات 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 ، بجهة : الدور  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى

 -ابو النمرس  -زاوٌة ابو مسلم  -حوض المهندسٌن  -الثانً 

ى الشركة شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل   TEMAتٌما للخدمات التسوٌمٌة  -  432

، عن  6121برلم  25135123،لٌدت فى  555555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -ابو النمرس  -زاوٌة ابو مسلم  -حوض المهندسٌن  -نً نشاطها ، بجهة : الدور الثا

شركة  ،  انشطة داخل لانون    THOR TRADING COMPANYشركة الثور للتجارة                                         -  433

ئه لمواد البناء واالدوات تجارة الجملة والتجز -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌات  12

التورٌدات العمومٌة علً الشركة  -: التصدٌر  12انشطة خارج لانون  -الامة وتشغٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد  -الصحة 
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 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

مها فً االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط ح

،لٌدت فى  555555.555علً ان التتمتع   ،رأس مالها    2511لسنة  12التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌات  12، عن انشطة داخل لانون  6132برلم  25135123

 12انشطة خارج لانون  -الامة وتشغٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد  -ئه لمواد البناء واالدوات الصحة تجارة الجملة والتجز -

التورٌدات العمومٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم  -: التصدٌر 

علً ان التتمتع ،  2511لسنة  12مها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط ح

 -الهرم  -ش ٌاسٌن من ش جعفر  11بجهة : 

شركة  ،  العاملة فى مجال االوراق المالٌة    Sun Rise Digital Marketingصن راٌز دٌجٌتال ماركتٌنج لبلنتاج الفنً  -  555

ٌجوز للشركة  -التسوٌك االلكترونً عبراالنترنت  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (   21ها فى المادة المنصوص علٌ

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخار

 25135115،لٌدت فى  155555.555المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (   21ٌها فى المادة ، عن العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص عل 5355برلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التسوٌك االلكترونً عبراالنترنت  -

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 ، بجه

 -الشٌخ زاٌد  -اركان ببلزا  - 4مبنً  - 4الدور 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة محمود علً سبلمه علً وشركاه   شركة  ،   -  551

وما  2551لسنة  355والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة تجاره الجمله والتجزئه م - 2552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

برلم  25135151،لٌدت فى  355555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وادى المدٌم فٌما عدا ، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج ال 5151

وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  - 2552لسنة  356

 -كرداسة  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : امتداد شارع جمال عبد الناصر بجوار لاعة فرح للمناسبات المعتمدٌة  التراخٌص

ادارة  -تاجٌر السٌارات عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن  -مارفل الدولٌة للتورٌدات   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  552

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تورٌد مستلزمات المدارس  -رسً تورٌد الزي المد -مماصف المدارس 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

تاجٌر  -، عن التورٌدات العمومٌة  5225برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز  -تورٌد مستلزمات المدارس  -رسً تورٌد الزي المد -ادارة مماصف المدارس  -السٌارات عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

 -بشتٌل  -ش المهندس جوهر  1الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 مارفل الدولٌة للتورٌدات   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  553

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  5225برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -بشتٌل  -ش المهندس جوهر  1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عد شركة  ،  اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوا   N X SQUAREان إكس سكوٌر                           -  554

البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

اعمال التوصٌف والتصمٌم  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها

لف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل لنظم الحاسبات بمخت

، عن  5212برلم  25135154،لٌدت فى  15555.555انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد   ،رأس مالها    -وتداول البٌانات 

عد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوا
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 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها

لف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمخت -المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد ، بجهة :  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

 -المهندسٌن  -ش المدس الشرٌف  61 -الدور الثانً  3شمة رلم 

انشاء  -شركة  ،  الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    N X SQUARE       ان إكس سكوٌر                    -  555

 -اعداد تصمٌمات الجرافٌن  -وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 -داخلٌة ومكوناتها واالجهزة االلكترونٌة ومكوناتها بٌع وشراء وتركٌب وتعدٌل اجهزة الكمبٌوتر ومكوناتها وشبكات الكمبٌوتر ال

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -بٌع وشراء مواد ومسنلزمات الدعاٌة واالعبلن  -الدعاٌة واالعبلن 

برلم  25135154ت فى ،لٌد 15555.555واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -، عن الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  5212

بٌع وشراء وتركٌب وتعدٌل اجهزة الكمبٌوتر ومكوناتها وشبكات  -اعداد تصمٌمات الجرافٌن  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

 -بٌع وشراء مواد ومسنلزمات الدعاٌة واالعبلن  -الدعاٌة واالعبلن  -داخلٌة ومكوناتها واالجهزة االلكترونٌة ومكوناتها الكمبٌوتر ال

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -ش المدس الشرٌف  61 -نً الدور الثا 3شمة رلم 

شركة  ،  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق    N X SQUAREان إكس سكوٌر                           -  556

الئحتة من لانون سوق راس المال و 21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التنفٌذٌة ( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

،  5212برلم  25135154،لٌدت فى  15555.555نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   لد تعاو

عن واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها 

الامة  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -ئحتة التنفٌذٌة ( من لانون سوق راس المال وال 21فى المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة 

ا على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ، بجهة : الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

 -المهندسٌن  -ش المدس الشرٌف  61 -الدور الثانً  3شمة رلم 

شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او    N X SQUAREان إكس سكوٌر                           -  551

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام ال

، عن ٌجوز لها  5212برلم  25135154،لٌدت فى  15555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

 61 -الدور الثانً  3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -المهندسٌن  -ش المدس الشرٌف 

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة  -ة   شركة  ،  التسوٌك واالستثمار العماري أفاق للتجارة والمماوالت العام -  552

اعداد التصمٌمات  -انشطة البناء لبلسكان العائلً واالداري والتجاري  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -والسكنٌة والفندلٌة 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف  -لً تنفٌذ المشروعات االشراف ع -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -الهندسٌة 

صرف ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة  -مٌاه  -تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

، عن التسوٌك واالستثمار  6553 برلم 25135111،لٌدت فى  155555.555المبانً والواحدات السكنٌه   ،رأس مالها   

انشطة البناء  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة  -العماري 

تنفٌذ  االشراف علً -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -لبلسكان العائلً واالداري والتجاري 

صرف (  -مٌاه  -شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -المشروعات 

 1عمار رلم  4واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه ، بجهة : شمة رلم 

 -زاوٌة ابو مسلم  -شارع مسجد الصحابة 

االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر  -الخلٌج للتطوٌر العمرانً   شركة  ،  االستثمار العماري  -  553

بشان شركات  2512لسنة  355ادارة المشروعات االنشائٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -تمسٌم وبٌع االراضً  -االداري 

 -الامة وتشغٌل وتطوٌل وادارة مراكز التسوٌك والمراكز التجارٌة  -ندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها االدارة الف

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -، عن االستثمار العماري  5222برلم  25135154،لٌدت فى  15555555.555،رأس مالها    لد تعاونها على تحمٌك غرضها  

ادارة المشروعات االنشائٌة مع  -تمسٌم وبٌع االراضً  -االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر االداري 

الامة  -فندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة ال 2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وتشغٌل وتطوٌل وادارة مراكز التسوٌك والمراكز التجارٌة 

 -شارع مٌشٌل باخوم  34، بجهة : الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 

الخلٌج للتطوٌر العمرانً   شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  -  515

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن فى  5222برلم  25135154،لٌدت فى  15555555.555خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة الترا

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -شارع مٌشٌل باخوم  34: 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج    Tarra Engineeringتارة للهندسة  -  511

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

د تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، عن باعمالها او التى ل 5336برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

ش محً  53شرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

 -المهندسٌن  -الدٌن ابو العز 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    Tarra Engineeringتارة للهندسة  -  512

لمالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ا

الامة وتشغٌل  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

وة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

، عن تمدٌم االستشارات  5336برلم  25135116،لٌدت فى  55555.555وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

الهندسة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من  21ٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المال

ٌجوز للشركة ان تكون  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -ش محً الدٌن ابو العز  53ع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م

 -المهندسٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -المنٌر جروب للتطوٌر واالستثمار العماري   شركة  ،  التطوٌر واالستثمار العماري  -  513

اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن التطوٌر واالستثمار العماري  5165برلم  25135151،لٌدت فى  4555555.555مالها   

ونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 -الحً العاشر  - 44/  2/  1سنتر سٌلفر مول لطعة  -الدور الثانً اداري  - 4برج رلم  - 5شاطها ، بجهة : الوحدة رلم لمباشرة ن
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Development   ارات الفنٌه الخاصه بانتاج الزٌوت والولود الحٌوى واعاده استخدام مٌاه الصرف شركة  ،  تمدٌم االستش

الصحى المنتماه فى الزراعه ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االرواق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدارسات 

رات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشا

ادارة المشروعات التى تعمل  -من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (  21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

ات الفنٌه الخاصه بانتاج الزٌوت ، عن تمدٌم االستشار 6522برلم  25135112،لٌدت فى  65555.555فى مجال   ،رأس مالها   

والولود الحٌوى واعاده استخدام مٌاه الصرف الصحى المنتماه فى الزراعه ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االرواق المالٌة وكذا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ت المالٌة عن االستشارات المانونٌة واالستشارات والدارسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارا

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -حدائك االهرام  -ز شارع الثروه المعدنٌة  225ادارة المشروعات التى تعمل فى مجال ، بجهة :  -والئحته التنفٌذٌة ( 
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Development    ادارة واعداد دراسات الجدوى  -شركة  ،  معالجه البٌئه وتدوٌر المخلفات والطاله البدٌله و ا لمتجدده

( ومراكز  call centerعات وانشاء وادارة مراكز االتصاالت ) للمشروعات والتنمٌه االدارٌه ونظم الجوده للشركات والمشرو

 -اعداد وتنمٌه الموارد البشرٌه وتصمٌم وانتاج وتطوٌر البرمجٌات والنظم والشبكات االلكترونٌه الخاصه بتكنولوجٌا المعلومات 

ى الزراعٌه وانشاء المزارع بجمٌع استصبلح وزراعه االراضى ) اكثر من عشرٌن الف فدان ( وشراء وتمسٌم وبٌع واٌجار االراض

، عن معالجه البٌئه وتدوٌر المخلفات  6522برلم  25135112،لٌدت فى  65555.555انواعها والتجاره فى   ،رأس مالها   

ادارة واعداد دراسات الجدوى للمشروعات والتنمٌه االدارٌه ونظم الجوده للشركات والمشروعات  -والطاله البدٌله و ا لمتجدده 

( ومراكز اعداد وتنمٌه الموارد البشرٌه وتصمٌم وانتاج وتطوٌر البرمجٌات  call centerوانشاء وادارة مراكز االتصاالت ) 

استصبلح وزراعه االراضى ) اكثر من عشرٌن الف فدان ( وشراء  -والنظم والشبكات االلكترونٌه الخاصه بتكنولوجٌا المعلومات 

 -ز شارع الثروه المعدنٌة  225زراعٌه وانشاء المزارع بجمٌع انواعها والتجاره فى ، بجهة : وتمسٌم وبٌع واٌجار االراضى ال

 -حدائك االهرام 
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Development    السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  شركة  ،  أن تندمج فً الهٌئات

، عن أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها  6522برلم  25135112،لٌدت فى  65555.555،رأس مالها   

 -حدائك االهرام  -المعدنٌة ز شارع الثروه  225وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 
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Development    اعمال المماوالت  -شركة  ،  المحاصٌل الزراعٌه والمواد والخامات واالالت والمعدات واالجهزة البلزمه لذلن

امه و التخصصٌه واالعمال الهندسٌه الخاصه باالستثمار العمارى بكافه انواعه من شراء وتمسٌم وبٌع واٌجار االراضى وبناء الع

المٌام بجمٌع عملٌات االستٌراد والتصدٌر والوكاله  -التجمعات السكنٌه والمراكز االدارٌه واٌجارها وبٌعها والصٌانه المتنمله لها 

عامه والتورٌدات العامه فى جمٌع السلع المسموح بها لانونا والمٌام باالعمال اللوجٌستٌه والشحن الجوى التجارٌه والتجاره ال

، عن المحاصٌل الزراعٌه والمواد والخامات  6522برلم  25135112،لٌدت فى  65555.555والبحرى   ،رأس مالها   

لعامه و التخصصٌه واالعمال الهندسٌه الخاصه باالستثمار العمارى اعمال المماوالت ا -واالالت والمعدات واالجهزة البلزمه لذلن 

بكافه انواعه من شراء وتمسٌم وبٌع واٌجار االراضى وبناء التجمعات السكنٌه والمراكز االدارٌه واٌجارها وبٌعها والصٌانه المتنمله 

العامه والتورٌدات العامه فى جمٌع السلع المسموح بها المٌام بجمٌع عملٌات االستٌراد والتصدٌر والوكاله التجارٌه والتجاره  -لها 

 -حدائك االهرام  -ز شارع الثروه المعدنٌة  225لانونا والمٌام باالعمال اللوجٌستٌه والشحن الجوى والبحرى ، بجهة : 
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Development    مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس  -شركة  ،  والبرى للبضائع والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى وادارة المخازن

مع مراعاة أحكام الموانٌن  2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر الع ربٌة رلم  2551لسنة  355الوزراء رلم 

رٌة بشرط استصدار كافة التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو واللوائح والمرارات السا

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

، عن والبرى للبضائع  6522برلم  25135112،لٌدت فى  65555.555مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

ومراعاة لرار  2551لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  -والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى وادارة المخازن 

ٌة بشرط استصدار كافة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار 2552لسنة  356رئٌس جمهورٌة مصر الع ربٌة رلم 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها 

ز  225التً تزاول أعماال شبٌهه بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 -حدائك االهرام  -لثروه المعدنٌة شارع ا

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات -الجٌاد لبلستثمارات   شركة  ،  السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  -  513

ى وجه من الوجوة سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

، عن السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او  6555برلم  25135111،لٌدت فى  3555555.555واللوائح   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم ٌجوز للشركة ان -التسمٌن او اللحوم 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  تكون لها مصلحة او تشترن باى

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

شارع الربوة مرتفع من  -الحى االول المجاورة االولى  - 253اللوائح ، بجهة : المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 -شرق النٌل  -محور الٌاسمٌن 

شركة  ،   الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة    Ocho and Masterpieceاوتشو وماستربٌس  -  525

اعمال الوكالة واالدارة الفنٌة    ٌجوز للشركة ان تكون لها  -لى حدة  والمهرجاناتبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض ع

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

 5162برلم  25135151،لٌدت فى  15555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

رض على حدة  ، عن الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة والمهرجاناتبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل مع

اعمال الوكالة واالدارة الفنٌة    ٌ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 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : السالفة او تش

 -اكتوبر  6 -ثان اكتوبر  - 55ش  -عمارات البنن  - 2المجاورة  - 55عمارة  - 351غرفة بشمة 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  شركة  ،    Ocho and Masterpieceاوتشو وماستربٌس  -  521

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على  5162برلم  25135151،لٌدت فى  15555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ثان  - 55ش  -عمارات البنن  - 2المجاورة  - 55عمارة  - 351كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : غرفة بشمة 

 -اكتوبر  6 -اكتوبر 

شبرا التعلٌمٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة )فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى  -  522

وغٌرها التى وفٌما عدا المدارس الدولٌة (      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

، عن الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات  5116برلم  25135152،لٌدت فى  55555.555وعلى   ،رأس مالها   

التعلٌمٌة )فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة (      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

رها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌ

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 -الهرم  -الكوم االخضر  -ش الملن فٌصل  131ى ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 55555.555شبرا التعلٌمٌة   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطه  ،رأس مالها    -  523

ش الملن  131ة : ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطه ، بجه 5116برلم  25135152،لٌدت فى 

 -الهرم  -الكوم االخضر  -فٌصل 

اشراندا الدارة الفنادق   شركة  ،  االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع  -  524

الامة  -ة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافم 2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

والموتٌبلت والشمك  خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها علً االلل مستوي الفنادق

، عن االدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق  5122برلم  25135152،لٌدت فى  2555555.555واالجنحة   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌة و  2512لسنة  355والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري  -مة واجراءات الترخٌص بها وفما لماورد بمواف

السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها 

ج شارع رضوان الطٌب متفرع من شارع مراد 15ق والموتٌبلت والشمك واالجنحة ، بجهة : والتوسع فٌها علً االلل مستوي الفناد

- 

اشراندا الدارة الفنادق   شركة  ،  الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجالً مساحة الوحدات المبٌعه منها  -  525

الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومبلعب الجولف ومراكز   -مشروع  علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه لل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الامة وتشغٌل ٌخوت السفارى على االٌمل مستوها عن ثبلث نجوم      ٌجوز  -الغوص واالنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها 

 شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال

، عن الفندلٌة  5122برلم  25135152،لٌدت فى  2555555.555تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر   ،رأس مالها   

والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة 

الامة  -الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومبلعب الجولف ومراكز الغوص واالنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها   -روع  االٌوائٌه للمش

وتشغٌل ٌخوت السفارى على االٌمل مستوها عن ثبلث نجوم      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة 

ج شارع 15شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ، بجهة : مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

 -رضوان الطٌب متفرع من شارع مراد 

اشراندا الدارة الفنادق   شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  -  526

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون وال

، عن او فى الخارج كما  5122برلم  25135152،لٌدت فى  2555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تل

ج شارع 15الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -رضوان الطٌب متفرع من شارع مراد 

بشان شركات  2512لسنة  355ادارة المشروعات   مع مرعاه المرار الوزاري رلم  - العراق لبلستثمار   شركة  ،  -بابل  -  521

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ٌط والامة المناطك العمرانبة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات تخط -الدعاٌة واالعبلن  -التصدٌر  -تسوٌك المنتجات  -العمومٌة 

االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العمارى   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -

ادارة المشروعات   مع  -عن ،  6241برلم  25135131،لٌدت فى  1555555.555التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مرعاه المرار الوزاري رلم 

خطٌط ت -الدعاٌة واالعبلن  -التصدٌر  -تسوٌك المنتجات  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا 

االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العمارى   ٌجوز للشركة ان تكون لها  -والامة المناطك العمرانبة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات 

ش جامغة الدول العربٌة )  31مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -( برج الفؤاد االدارى 

العراق لبلستثمار   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  -بابل  -  522

واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

،لٌدت  1555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  6241برلم  25135131فى 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح تندمج فى الهٌئات السالفة او تش

ش جامغة الدول العربٌة )  31والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -برج الفؤاد االدارى ( 

ال سٌستم للتدرٌب وتمنٌة المعلومات   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او روٌ -  523

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن الخارج كما  6214برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلزم

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 -حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانى الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -الهرم  -ش ابو الفدا  15

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف  2511لسنة  12طلعت جامع وشرٌكته   شركة  ،   انشطة داخل لانون  -  535

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائٌة والحاصبلت  -صات عطرٌة المواد الغذائٌة والمكمبلت الغذائٌة ومركزات عصائر وخبل

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى  -الزراعٌة واالعشاب الطبٌة 

تزراع وان تستخدم طرق الرى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالس

، عن  6222برلم  25135135،لٌدت فى  355555.555الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر   ،رأس مالها   

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والمكمبلت الغذائٌة ومركزات  2511لسنة  12انشطة داخل لانون 

استصبلح وتجهٌز  -تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائٌة والحاصبلت الزراعٌة واالعشاب الطبٌة  -عطرٌة عصائر وخبلصات 
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

ع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر ، االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزرا

 -اكتوبر  6 - 11الحى  13عمرانٌة تانٌة المجاورة  - 21عمارة  1بجهة : شمة 

طلعت جامع وشرٌكته   شركة  ،  المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  -  531

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاعلى 

    

، عن المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  6222برلم  25135135،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

ٌة المجاورة عمرانٌة تان - 21عمارة  1السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر  6 - 11الحى  13

و لرار رئٌس  2551لسنة  355طلعت جامع وشرٌكته   شركة  ،  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  532

ك خارج االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناط - 2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

وما ورد بمرار  2551لسنة  355الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

%   15ان تمدم الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وماتضمنه من انشطة داخلٌة عبلجٌة او طبٌة بشرط  -

، عن فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  6222برلم  25135135،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  - 2552لسنة  356و لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355

 355خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  والمناطك النائٌة والمناطك

 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

% ، 15ن تمدم الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وماتضمنه من انشطة داخلٌة عبلجٌة او طبٌة بشرط ا -

 -اكتوبر  6 - 11الحى  13عمرانٌة تانٌة المجاورة  - 21عمارة  1بجهة : شمة 

 - 2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -طلعت جامع وشرٌكته   شركة  ،  سنوٌا بالمجان من عدد االسر التى ٌتم شغلها  -  533

 تورٌدات عمومٌة وتوزٌع    -ت تجارٌة توكٌبل -انشاء وتشغٌل وادارة مخازن االدوٌة والمستلزمات الطبٌة 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستسمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

شطة خارج لانون االستثمار وكذا التتمتع االن 2511لسنة  12ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن سنوٌا بالمجان من  6222برلم  25135135،لٌدت فى  355555.555بالضمانات والحوافز الواردة بذات   ،رأس مالها   

 -انشاء وتشغٌل وادارة مخازن االدوٌة والمستلزمات الطبٌة  - 2511لسنة  12انشطة خارج لانون  -عدد االسر التى ٌتم شغلها 

 تورٌدات عمومٌة وتوزٌع    -جارٌة توكٌبلت ت

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستسمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

خارج لانون االستثمار وكذا التتمتع االنشطة  2511لسنة  12ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -اكتوبر  6 - 11الحى  13عمرانٌة تانٌة المجاورة  - 21عمارة  1بالضمانات والحوافز الواردة بذات ، بجهة : شمة 

ادخال البٌانات علً  -اي سماش اٌجٌبت لبللكترونٌات   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد وصٌانة كافة االجهزة االلكترونٌة  -  534

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم  -الحاسب االلً 

انتاج المحتوى االلكترونى  -ت وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها وانتاج البرامج والتطبٌما

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد  6243برلم  25135131،لٌدت فى  15555.555   لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   ،رأس مالها

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -ادخال البٌانات علً الحاسب االلً  -وصٌانة كافة االجهزة االلكترونٌة 

ت وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌما

ادخال البٌانات على الحاسبات  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -ابراج السعد  -رج الرحاب ب 6وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها ، بجهة : 

 -هرم  -المرٌوطٌة 
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

اي سماش اٌجٌبت لبللكترونٌات   شركة  ،  _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف  -  535

الشركات وغٌرها  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع -والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

 اتالهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  15555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات  6243برلم  25135131

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها -نمل وتداول البٌانات 

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

 -هرم  -المرٌوطٌة  -ابراج السعد  -برج الرحاب  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

رٌاضٌة ومبلعب مماوالت انشاء وتجهٌز المبلعب ال -شركة  ،      GOOD WILLجودوٌل النشاء ادارة مبلعب الجولف  -  536

تورٌد وتركٌب  -الجولف والمنشات الرٌاضٌة وملحماتها ومبلعب االكرلٌلن والترتان وحمامات السباحة والصاالت المغطاه والجٌم 

االستٌراد والتصدٌر  -تاجٌر المبلعب بنظام التاٌم شٌر  -تجهٌز وتنسٌك الحدائك  -البلند سكٌب الصناعى والنخٌل الصناعى 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تجارٌة  تلتزم الشركة باحكام المانون رلم والتوكٌبلت ال

،لٌدت فى  1555555.555المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك   ،رأس مالها   

ٌاضٌة ومبلعب الجولف والمنشات الرٌاضٌة وملحماتها مماوالت انشاء وتجهٌز المبلعب الر -، عن  6552برلم  25135111

تورٌد وتركٌب البلند سكٌب الصناعى والنخٌل  -ومبلعب االكرلٌلن والترتان وحمامات السباحة والصاالت المغطاه والجٌم 

جارٌة  تلتزم الشركة االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت الت -تاجٌر المبلعب بنظام التاٌم شٌر  -تجهٌز وتنسٌك الحدائك  -الصناعى 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125باحكام المانون رلم 

 -المهندسٌن  -مٌدان اسوان  -ش د.المحرولً  - 23ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك ، بجهة : الوحده 

شركة  ،  فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص    GOOD WILLالجولف جودوٌل النشاء ادارة مبلعب  -  531

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة   -لمكمبلت الغذائٌة  واالدوٌة ( التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص تجارة وتورٌد ا -مسموح بة لانونا

 -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -الامة وتنظٌم المعارض والؤتمرات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل على حده 

 6552برلم  25135111فى  ،لٌدت 1555555.555الدعاٌة واالعبلن    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها   

، عن فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص تجارة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الامة وتنظٌم المعارض والؤتمرات ) بشرط استصدار  -التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة   -لمكمبلت الغذائٌة  واالدوٌة ( وتورٌد ا

الدعاٌة واالعبلن    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -التراخٌص البلزمة لكل على حده 

 -المهندسٌن  -مٌدان اسوان  -ً ش د.المحرول - 23، بجهة : الوحده 

أفاق للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها  -  532

 -د الغذائٌة لدي الغٌر تعبئة وتغلٌف الموا -تورٌدات عامة  -تجارة عامة وتوزٌع  -تمٌم االصول العمارٌة  -لحسابها او لحساب الغٌر 

تجارة المبلبس  -تجارة االت التصوٌر والطباعات واالحبار واجهزة الكومبٌوتر ومستلزمات التجمٌل  -تركٌب االطراف الصناعٌة 

م االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكا -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الجاهزة 

، عن والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه  6553برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      121المانون رلم 

تورٌدات  -تجارة عامة وتوزٌع  -تمٌم االصول العمارٌة  -لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها لحسابها او لحساب الغٌر 

تجارة االت التصوٌر والطباعات واالحبار واجهزة  -تركٌب االطراف الصناعٌة  -الغذائٌة لدي الغٌر تعبئة وتغلٌف المواد  -عامة 

التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تجارة المبلبس الجاهزة  -الكومبٌوتر ومستلزمات التجمٌل 

زاوٌة ابو  -شارع مسجد الصحابة  1عمار رلم  4، بجهة : شمة رلم  121المانون رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام  -

 -مسلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322أفاق للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  لسنة  -  533

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 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 المانون 

الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

فً شان سجل المستوردٌن  1322، عن لسنة  6553برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   
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 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -وتعدٌبلته 

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعماله

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -زاوٌة ابو مسلم  -شارع مسجد الصحابة  1عمار رلم  4لبلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم على كافة التراخٌص ا

االستثمار  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -االمل المصرٌة للتشٌد والبناء والتعمٌر   شركة  ،    -  545

فى شان سجل  1322لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم رلم االستٌراد والتصدٌر  -المماوالت العامة  -العمارى 

المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض     ٌجوز للشركة ان تكون 

برلم  25135131،لٌدت فى  15555555.555الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

ٌر االستٌراد والتصد -المماوالت العامة  -االستثمار العمارى  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -، عن  6244

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1322لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم رلم 

غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

ون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة الغرض     ٌجوز للشركة ان تك

 -اكتوبر  6 -كمبوند الصفوة  - 62باعمالها ، بجهة : فٌبل 

االمل المصرٌة للتشٌد والبناء والتعمٌر   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  541

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  ٌجوز

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 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  6244برلم  25135131،لٌدت فى  15555555.555

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 - 62كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -اكتوبر  6 -كمبوند الصفوة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع  -الدعاٌة واالعبلن  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    A1 Media Iightاٌه ون مٌدٌا الٌت  -  542

صوت  -سبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسل

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -

لمعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا تاجٌر كافة ا -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -، عن التسوٌك االلكترونً  6255برلم  25135131،لٌدت فى  155555.555ادارة وتشغٌل   ،رأس مالها    -التاجٌر التموٌلً 

ت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبل -الدعاٌة واالعبلن 

اعداد وتجهٌز  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

تاجٌر  -استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

اول طرٌك مصر  -كمبوند النجار  1ادارة وتشغٌل ، بجهة :  -دات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً كافة المع

 -االهرام  -خلف فندق الواحة  -اسكندرٌة الصحراوي 

 -لثمافٌة والغنائٌة تنظٌم المهرجانات الفنٌة وا -شركة  ،  دور العرض السٌنمائً    A1 Media Iightاٌه ون مٌدٌا الٌت  -  543

تمدٌم  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

االستشارات فً مجال الفن ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال 

ذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى واالستحواذ وك

، عن دور  6255برلم  25135131،لٌدت فى  155555.555من لانون سوق راس المال والئحتة   ،رأس مالها    21المادة 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط  -افٌة والغنائٌة تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثم -العرض السٌنمائً 

تمدٌم االستشارات فً مجال الفن ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

كمبوند  1من لانون سوق راس المال والئحتة ، بجهة :  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -االهرام  -خلف فندق الواحة  -اول طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  -النجار 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -مماوالت تجٌز المبلعب  -شركة  ،  التنفٌذٌة (    A1 Media Iightاٌه ون مٌدٌا الٌت  -  544

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -مماوالت تجٌز المبلعب  -ٌة ( ، عن التنفٌذ 6255برلم  25135131،لٌدت فى  155555.555لمباشرة 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 

ها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -خلف فندق الواحة  -اول طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  -كمبوند النجار  1التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -االهرام 

شركة  ،   بٌع    High Trend for Pharmaceutical Industries HT Pharmaترٌند للصناعات الدوائٌة  هاي -  545

وتجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذائٌة واالمصال واللماحات ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واالجهزة 

 -انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة  -حشرٌة وتصنٌع كل ماسبك لدي الغٌر الطبٌة والخبلصات والعطور والمطهرات والمبٌدات ال

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

بعد الحصول على التراخٌص   ،رأس  وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال

، عن بٌع وتجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت  6135برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555مالها   

الغذائٌة واالمصال واللماحات ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والخبلصات والعطور والمطهرات والمبٌدات 

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة  -ة وتصنٌع كل ماسبك لدي الغٌر الحشرٌ

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

ش  - 11عمار  -من الدخل  6الدور  - 13الحصول على التراخٌص ، بجهة : شمة  الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد

 -الهرم  -اسباتس  -العرٌش 

شركة  ،  البلزمة    High Trend for Pharmaceutical Industries HT Pharmaهاي ترٌند للصناعات الدوائٌة  -  546

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -انٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ال ٌخل  ، عن البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 6135برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -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 

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشتر

 - 11عمار  -من الدخل  6الدور  - 13السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -اسباتس  -ش العرٌش 

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط  -ي كود للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن د -  541

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -تصمٌم البلفتات بجمٌع انواعها  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322سنة ل 121والمانون رلم  1322لسنة  125

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

، عن  6153برلم  25135124،لٌدت فى  35555.555التورٌدات   ،رأس مالها    -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تصمٌم  -الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده  -الدعاٌة واالعبلن 

 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -البلفتات بجمٌع انواعها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول 

التورٌدات ،  -على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الشٌخ زاٌد  - 11الحً  - 3ورة مجا - 1بجهة : عمارة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -دي كود للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  العمومٌة  -  542

لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  35555.555والمرارات السارٌة 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  -، عن العمومٌة  6153لم بر 25135124

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

الحً  - 3مجاورة  - 1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  - 11

ٌجوز للشركة ان  -الامة وتشغٌل مركز لخدمات وصٌانة السٌارات  كرتٌرة سرفٌس سنتر لصٌانة السٌارات   شركة  ،  -  543

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 تشترٌ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ٌانة ، عن الامة وتشغٌل مركز لخدمات وص 6146برلم  25135122،لٌدت فى  12555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -السٌارات 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما ال

 -الطالبٌة  -عمرانٌة  -ش حسٌن جٌبلنً  36على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات شركة  ،   تمدٌم االستشارات     M A Studiosام اٌة ستدٌوز  -  555

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

االنتاج  -الدعاٌة واالعبلن  -لتنفٌذٌة (من لانون سوق راس المال والئحتة ا 21مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تمدٌم خدمات الدعم الفنى فى مجال البرمجٌات  صٌانة  -المٌام باعمال الجرافٌن  -الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

ما عدا ، عن تمدٌم االستشارات  ) فٌ 6151برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555اجهزة الحاسب االلى   ،رأس مالها   

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن 

من لانون سوق راس المال  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تمدٌم  -المٌام باعمال الجرافٌن  -االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -ٌذٌة (والئحتة التنف

 -الهرم  - 5الدور  - 13ش سحاب شمة  11خدمات الدعم الفنى فى مجال البرمجٌات  صٌانة اجهزة الحاسب االلى ، بجهة : 

ة  ،  وشبكاتها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة شرك   M A Studiosام اٌة ستدٌوز  -  551

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 55555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وجه من الوجوة مع ، عن وشبكاتها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  6151برلم  25135122،لٌدت فى 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

للوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

الدور  - 13ش سحاب شمة  11والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  - 5

تورٌد عبوات الكرتون والورق ومستلزمتها  -سمارت بان للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  552

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -مصانع الكرتون واالكٌاس الببلستٌن وكافة مواد التعبئة والتغلٌف ومستلزمات 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

، عن التورٌدات  6123برلم  25135123،لٌدت فى  3555.555احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

مصانع الكرتون واالكٌاس الببلستٌن وكافة مواد التعبئة  تورٌد عبوات الكرتون والورق ومستلزمتها ومستلزمات -العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -والتغلٌف 

ئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

ش احمد  1تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 - 1مصطفً الدور الثالث شمة 

كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة سمارت بان للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على  -  553

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  6123برلم  25135123،لٌدت فى  3555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 - 1ش احمد مصطفً الدور الثالث شمة  1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تجارة وتورٌد  -التورٌدات العمومٌة  -ة فٌما هو مسموح به لانونا الراٌه للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،   التجارة العام -  554

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -عمل البلفتات  -المطبوعات واالدوات الكتابٌة والورق واالكسسوارات والشنط 

ونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

فٌما هو مسموح  ، عن التجارة العامة 6136برلم  25135123،لٌدت فى  55555.555احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 -عمل البلفتات  -تجارة وتورٌد المطبوعات واالدوات الكتابٌة والورق واالكسسوارات والشنط  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا 

ٌ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

المرٌوطٌة  -الحرانٌة  -شارع ابو العبل شٌحة  12طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 -الهرم  -

لراٌه للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ا -  555

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  6136برلم  25135123،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -الحرانٌة  -شارع ابو العبل شٌحة  12: كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    Unied Nileالنٌل المتحدة لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -  556

تراخٌص البلزمة ، عن الحصول على كافة ال 5251برلم  25135151،لٌدت فى  1555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -المنصورٌة  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً بجوار معهد الفتٌات 

شركة  ،  تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى    GOOD WILLجودوٌل النشاء ادارة مبلعب الجولف  -  551

و فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ا

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  6552برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

مٌدان  -ش د.المحرولً  - 23السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحده 

 -المهندسٌن  -اسوان 
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Import & Export C.A    االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون

فى شان سجل  1322لسنة  121 والمانون رلم 1322لسنة  125ةالتصدٌر 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 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن التجارة  6522برلم  25135124،لٌدت فى  15555555.555حة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   مصل

االستٌراد ةالتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121لم والمانون ر 1322لسنة  125المانون رلم 

ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها م -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -شارع االطباء من محً الدٌن ابو العز  22

 Commercial Agency Forشركة الوكالة التجارٌة لبلستٌراد والتصدٌر                                                  -  553

Import & Export C.A   ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك شركة  ،  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 مع الشركات وغٌرها التى تزاول  6522برلم  25135124،لٌدت فى  15555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

شترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ت

 -شارع االطباء من محً الدٌن ابو العز  22الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

دراسات   شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن أولد وولف لبلستشارات وال -  565

 5555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، عن بها وذلن طبما الحكام ال 5315برلم  25135116،لٌدت فى 

 -مترو المنٌب  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : البحر االعظم 

 -ش المدٌح 

أولد وولف لبلستشارات والدراسات   شركة  ،   تمدٌم االستشارات فً المجال االلتصادي والتعلٌمً والسبلمة المهنٌة  -  561

والطبٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا 

من  21االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االستشارات المالٌة عن 

اعداد  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -تمدٌم الخدمات المكتبٌة والمرطاسٌة  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن تمدٌم االستشارات  5315برلم  25135116،لٌدت فى  5555.555ا   الامة وتشغٌل مركز   ،رأس ماله -االبحاث العلمٌة 

م فً المجال االلتصادي والتعلٌمً والسبلمة المهنٌة والطبٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌ

راق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االو

اعداد  -تمدٌم الخدمات المكتبٌة والمرطاسٌة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -ش المدٌح  -مترو المنٌب  -االعظم الامة وتشغٌل مركز ، بجهة : البحر  -اعداد االبحاث العلمٌة  -دراسات الجدوي للمشروعات 

االدارة والتسوٌك السٌاحً  -أولد وولف لبلستشارات والدراسات   شركة  ،  العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  562

رة الفندلٌة بشان شركات االدا 2512لسنة  355للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

، عن العداد وتدرٌب  5315برلم  25135116،لٌدت فى  5555.555الفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   فى الهٌئات الس

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوزاري  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -رة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدا 2512لسنة  355رلم 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

مترو  -الفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : البحر االعظم غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات الس

 -ش المدٌح  -المنٌب 

 الدعاٌة واالعبلن شركة  ،  "   Ads For Mediaادز فور مٌدٌا  -  563

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

ات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل  21المادة 

الدعاٌة  ، عن " 5231برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

 واالعبلن

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

او تشترن باى وجه من الوجوة مع من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   21المادة 

 العمرانٌة -نصر الدٌن  -ش الهرم  415الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او    Ads For Mediaادز فور مٌدٌا  -  564

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . 

 شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، عن اعماال 5231برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555،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 

كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 العمرانٌة -نصر الدٌن  -ش الهرم  415لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 12شركة  ،  انشطة داخل لانون    AL Tamoda internationalالتامودا انترناشونال                                   -  565

: التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  2511لسنة  12ة خارج لانون انشط -: تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس الجاهزة  2511لسنة 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125مسموح به لانونا تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

حصول على التراخٌص البلزمة وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد ال

ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

: تجاره الجمله والتجزئه  2511لسنة  12، عن انشطة داخل لانون  6533برلم  25135124،لٌدت فى  2555555.555

: التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا تلتزم الشركة باحكام  2511لسنة  12خارج لانون  انشطة -للمبلبس الجاهزة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم 

صول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الح

 -مول مصر  -الدور الثانً  G 121ٌجوز للشركة ، بجهة : الوحدة رلم  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او    AL Tamoda internationalالتامودا انترناشونال                                   -  566

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

تة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئح

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  6533برلم  25135124،لٌدت فى  2555555.555مالها   

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاو

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

الدور الثانً  G 121ول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -مول مصر  -

الامة وتنظٌم  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    NUTSHELL CREATIONSنوتشٌل كٌرٌشنز                            -  561

 -التورٌدات العمومٌة  -لتراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -مماوالت اعمال التشطٌبات 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

،لٌدت فى  15555.555تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة ) بشرط استصدار  -، عن الدعاٌة واالعبلن  5113برلم  25135152

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -مماوالت اعمال التشطٌبات  -التورٌدات العمومٌة  -التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز

 -الهرم  -مساكن نادي الرماٌة  52والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

لمرارات السارٌة شركة  ،  الموانٌن واللوائح وا   NUTSHELL CREATIONSنوتشٌل كٌرٌشنز                            -  562

برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  5113

 -الهرم  -اٌة مساكن نادي الرم 52

االستٌراد والتصدٌر  -المماوالت العامة  -الهندسٌة سكاي ستٌل   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  -  563

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة وتنظٌم اعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن الامة  6124برلم  25135125،لٌدت فى  555555.555مالها    تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  -المماوالت العامة  -وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن 

عمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم ا 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125رلم 

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

هة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بج -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -م منشاة المناطر  -الرهاوي 

الهندسٌة سكاي ستٌل   شركة  ،  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  -  515

والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  6124برلم  25135125،لٌدت فى  555555.555مالها   

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على تحمٌك

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -م منشاة المناطر  -الرهاوي  لمباشرة نشاطها ، بجهة :

رٌد ٌاس للخدمات الهندسٌة والمماوالت المحدودة   شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  -  511

مالها    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 احكام  5356برلم  25135115،لٌدت فى  155555.555

ش البصرة  26الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -

د ٌاس للخدمات الهندسٌة والمماوالت المحدودة   شركة  ،  المماوالت العامة واالنشاءات المدنٌة والصناعٌة واعمال رٌ -  512

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  ,  -شبكات المٌاه والكهرباء والصرف والرى 

اتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى ه

 355تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  155555.555رأس مالها   تجارة المواد   ، - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

، عن المماوالت العامة واالنشاءات المدنٌة والصناعٌة واعمال شبكات المٌاه والكهرباء والصرف والرى  5356برلم  25135115

 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 

ومراعاة لرار رئٌس  2551لسنة  355ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المهندسٌن  -ش البصرة  26بجهة :  تجارة المواد ، - 2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

رٌد ٌاس للخدمات الهندسٌة والمماوالت المحدودة   شركة  ،  واالنظمة الهندسٌة والمعدات الصناعٌة   * التورٌدات  -  513

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة    -العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121لم والمانون ر 1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

تكٌف والتدفئة وشبكات الولود مماوالت اعمال التبرٌد وال -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن واالنظمة الهندسٌة والمعدات الصناعٌة   *  5356برلم  25135115،لٌدت فى  155555.555والبخار   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة    -التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121 والمانون رلم 1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

ٌف والتدفئة وشبكات الولود مماوالت اعمال التبرٌد والتك -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -المهندسٌن  -ش البصرة  26والبخار ، بجهة : 

رٌد ٌاس للخدمات الهندسٌة والمماوالت المحدودة   شركة  ،  وانظمة الطالة المتجددة والطالة الشمسٌة ةاالنظمة االلكترونٌة  -  514

تجارة وتصنٌع الجرانٌت  -خامات المحجرٌة والمعدنٌة تجارة المعدات الثمٌلة والمركبات ولطع غٌارها فى مجال استخراج ال -

تمدٌم خدمات الصٌانة للمرافك   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -والرخام واالحجار الطبٌعٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

او فى الخارج كما ٌجوز  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

، عن  5356برلم  25135115،لٌدت فى  155555.555لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

 تجارة المعدات الثمٌلة والمركبات ولطع غٌارها فى مجال استخراج -وانظمة الطالة المتجددة والطالة الشمسٌة ةاالنظمة االلكترونٌة 

تمدٌم خدمات الصٌانة للمرافك   ٌجوز  -تجارة وتصنٌع الجرانٌت والرخام واالحجار الطبٌعٌة  -الخامات المحجرٌة والمعدنٌة 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

 26مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

 -المهندسٌن  -ش البصرة 

ولٌد علً سلٌمان لازان وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل مع مراعاة احكام الموانٌن  -  515

 355555.555ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعل

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  5323برلم  25135111،لٌدت فى 

المنطمة الصناعٌة  - 412شرة نشاطها ، بجهة : لطعة والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

 -مخازن الشباب 

الامة وتشغٌل  -رمضان دمحم عبد السبلم احمد وشركاه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -  516

الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  -مصنع لتدوٌر مخلفات الببلستٌن 

وما ورد بمرار رئٌس  2551لسنة  355المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

, واستزراع   استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  - 2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

، عن  5344برلم  25135114،لٌدت فى  355555.555االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن   ،رأس مالها   

االستثمار العمارى بالمدن  -الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر مخلفات الببلستٌن  -الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة 

الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد والمجتمعات العمرانٌة 

استصبلح وتجهٌز   - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ، بجهة :   االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع

 -الهرم  -الطالبٌة  -ش عباد الصالحٌن من ش عثمان محرم 

شركة  ،  االنشطة خارج    THOR TRADING COMPANYشركة الثور للتجارة                                         -  511

،  6132برلم  25135123،لٌدت فى  555555.555الحوافز الواردة بذات المانون  ،رأس مالها   لانون االستثمار بالضمانات و

 -الهرم  -ش ٌاسٌن من ش جعفر  11عن االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون ، بجهة : 

ن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانو   Omicsaأومٌكسا  -  512

،لٌدت فى  25555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

انٌن واللوائح والمرارات ، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو 6516برلم  25135112

 -ٌولٌو  26محور  -السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً جامعة النٌل 

 -الشٌخ زاٌد  - F4الدور االول  

ارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستش   Omicsaأومٌكسا  -  513

بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 

ادارة  -طبٌمٌة اعداد االبحاث العلمٌة والت -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -المعامل الطبٌة  

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات  6516برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555للبرمجٌات   ،رأس مالها   

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق  المانونٌة واالستشارات

من لانون سوق راس المال والئحتة  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -ادارة المعامل الطبٌة   -ٌة اعداد االبحاث العلمٌة والتطبٌم -التنفٌذٌة ( 

الدور االول   -ٌولٌو  26محور  -اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ، بجهة : مبنً جامعة النٌل  -وصورة وبٌانات 

F4 -  الشٌخ زاٌد- 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -ت والتطبٌمات بمختلف انواعها شركة  ،  ولواعد البٌانا   Omicsaأومٌكسا  -  525

إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -لانونا 

جه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى و -البلزمة لكل معرض علً حدة ( 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

التطبٌمات ، عن ولواعد البٌانات و 6516برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

إلامة وتنظٌم المعارض  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -بمختلف انواعها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -والمؤتمرات والمهرجانات ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه 

ٌولٌو  26محور  -مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : مبنً جامعة النٌل 

 -الشٌخ زاٌد  - F4الدور االول   -

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14سمارت انوفٌشٌن   شركة  ،   -  521

ٌجوز للشركة  -المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

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 

_  حاضنات االعمال  14، عن  6155برلم  25135124لٌدت فى ، 155555.555المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما  -15التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

ى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با -فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ٌة السٌاحٌة المر 33فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : عمار رلم 

 -االولً 

سمارت انوفٌشٌن   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  522

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  6155برلم  25135124،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 -المرٌة السٌاحٌة االولً  33وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة  -: 2511لسنة  12اخل لانون تشٌد لبلنشاءات   شركة  ،  اشطة د -  523

التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة  -اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات   -الصناعٌة 

انع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات انشاء مبانى مص -لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة  -

لسنة  12خل لانون ، عن اشطة دا 6141برلم  25135122،لٌدت فى  1555555.555خارج الوادى المدٌم فٌما   ،رأس مالها   

اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة   -اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة  -: 2511

 -التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة  -للمشروعات 

االستثمار العمارى  -تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة  -نع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات انشاء مبانى مصا

العجوزة  -ش ابراهٌم البعثى  16بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما ، بجهة : 

- 

 2551لسنة  355ة  ،  عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم تشٌد لبلنشاءات   شرك -  524

التورٌدات  -المماوالت العامة  -:  2511لسنة  12* انشطة خارج لانون  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا  العامة   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون  2511لسنة  12الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستسمار رلم 

، عن عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء  6141برلم  25135122،لٌدت فى  1555555.555االستسمار بالضمانات   ،رأس مالها   

* انشطة  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مل التورٌدات العامة   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مست -المماوالت العامة  -:  2511لسنة  12خارج لانون 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

 -ش ابراهٌم البعثى  16وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات ، بجهة :  2511لسنة  12االستسمار رلم 

 -العجوزة 

ٌد لبلنشاءات   شركة  ،  والحوافز الواردة بذات المانون   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من تش -  525

الوجوة 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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لفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ردة بذات المانون   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، عن والحوافز الوا 6141برلم  25135122،لٌدت فى  1555555.555

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ا الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبم

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -العجوزة  -ش ابراهٌم البعثى  16: 

شغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما بٌت الخبره للرعاٌة الصحٌة والخدمات الطبٌة   شركة  ،  الامة وت -  526

السٌاحة العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة  -تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة 

والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم االستٌراد والتصدٌر  -والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات لعبلحهم وكل ماسبك الٌشمل الوساطة فً التامٌن 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   

السٌاحة  -شغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة ، عن الامة وت 5331

العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة فً جمٌع التخصصات لعبلحهم وكل 

 1322لسنة  125والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر  -ماسبك الٌشمل الوساطة فً التامٌن 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

 -ش السالولً  13 -مزاولة غرضها ، بجهة : الدور االرضً 

الصحٌة والخدمات الطبٌة   شركة  ،  اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من بٌت الخبره للرعاٌة  -  521

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

رٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالجهزة العمومٌة وعلً االخص تجارة وتوزٌع االدوٌة البش

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  -والمستلزمات الطبٌة 

، عن اال بعد  5331برلم  25135111لٌدت فى ، 55555.555راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة   ،رأس مالها   

 -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ة والبٌطرٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌ

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالجهزة والمستلزمات الطبٌة 

 -واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ، بجهة : الدور االرضً 

 -السالولً  ش 13

بٌت الخبره للرعاٌة الصحٌة والخدمات الطبٌة   شركة  ،  عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق  -  522

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الامة  -انشاء الجامعات / معاهد التعلٌم الفنً  -علٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( الخدمات الت

الامة  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة واالجهزة والمستلزمات الطبٌة 

، عن عن االوراق  5331برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555وتدرٌب الموارد   ،رأس مالها   وتشغٌل مركز العداد 

من لانون سوق راس المال والئحتة  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات ال -التنفٌذٌة ( 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل  -انشاء الجامعات / معاهد التعلٌم الفنً  -( 

ش  13 -وتدرٌب الموارد ، بجهة : الدور االرضً  الامة وتشغٌل مركز العداد -والمكمبلت الغذائٌة واالجهزة والمستلزمات الطبٌة 

 -السالولً 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -بٌت الخبره للرعاٌة الصحٌة والخدمات الطبٌة   شركة  ،  البشرٌة  -  523

تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -، عن البشرٌة  5331برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى اله
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الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضً 

 -ش السالولً  13 -

شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم    Palermo for Food Servicesوخدمات النظافة والكاترٌنج بالٌرمو لبلغذٌة  -  535

التصنٌع لدي الغٌر  -والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي 

 1322لسنة  125لتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد وا -لبلغذٌة والحلوي والوجبات الجاهزة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها      مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم  5125برلم  25135152

دٌر والتوكٌبلت االستٌراد والتص -التصنٌع لدي الغٌر لبلغذٌة والحلوي والوجبات الجاهزة  -جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة 

 - 11الحً  - 6مجاورة  - 45عمارة  - 31بجهة : شمة غرضها من الجهات ، 

شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام    Palermo for Food Servicesبالٌرمو لبلغذٌة وخدمات النظافة والكاترٌنج  -  531

تمدٌم االستشارات الفنٌة  -مٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمو -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

فً مجال المطاعم ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ 

من  21فى المادة  وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها

برلم  25135152،لٌدت فى  555555.555تمدٌم خدمات النظافة   ،رأس مالها    -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  -، عن المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  5125

تمدٌم االستشارات الفنٌة فً مجال المطاعم ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -لعمومٌة التورٌدات ا

بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال 

تمدٌم خدمات النظافة ، بجهة : شمة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21لٌها فى المادة االوراق المالٌة المنصوص ع

 - 11الحً  - 6مجاورة  - 45عمارة  - 31

تمدٌم  -شركة  ،  للمبانً والمنشات    Palermo for Food Servicesبالٌرمو لبلغذٌة وخدمات النظافة والكاترٌنج  -  532

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -ٌنج خدمات الكاتر

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

برلم  25135152،لٌدت فى  555555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون ل -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -، عن للمبانً والمنشات  5125

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

مجاورة  - 45عمارة  - 31والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 - 11الحً  - 6

ت وانشاء شركة  ،  اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌما   SANAD FOR SMART SOLUTIONSسند لبلنظمة الذكٌة  -  533

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -نظم المعلومات االلكترونٌة والحلول الذكٌة والتدرٌب علٌها 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى ا

،لٌدت فى  1555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء نظم المعلومات االلكترونٌة والحلول الذكٌة  ، عن اعمال 5121برلم  25135152

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -والتدرٌب علٌها 

خارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ال

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -شارع نبٌل الولاد  13الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذاائٌة واالغذٌة الطبٌة    Novadrinنوفادرٌن  -  534

والمبٌدات الحشرٌة والمستحضرات العشبٌة واالجهزة الطبٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل وتسجٌل ما سبك لدي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -بلن الدعاٌة واالع -الجهات المختصة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

، عن  6126برلم  25135125،لٌدت فى  2555555.555حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

التصنٌع لدي الغٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الغذاائٌة واالغذٌة الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة والمستحضرات العشبٌة 

االستٌراد  -عبلن الدعاٌة واال -واالجهزة الطبٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل وتسجٌل ما سبك لدي الجهات المختصة 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر 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 ، بجهة : 

 -اكتوبر  6حدائك  -مدٌنة بوتوبٌا  -  A2 11شمة 

شركة  ،  التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن    Novadrinنوفادرٌن  -  535

ماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اع -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 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25135125،لٌدت فى  2555555.555لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول ع

ٌجوز  -، عن التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  6126

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

 -اكتوبر  6حدائك  -مدٌنة بوتوبٌا  -  A2 11البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

الراعً للتوكٌبلت الهندسٌة   شركة  ،  تجارة الخراطٌم بمافة انواعها ولوازمها والماكٌنات وشبكات الري ولوزمها ولطع  -  536

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125ٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم التصد -غٌارها 

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على 

ٌجوز للشركة ان  -ختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات الم

، عن  6133برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

صدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الت -تجارة الخراطٌم بمافة انواعها ولوازمها والماكٌنات وشبكات الري ولوزمها ولطع غٌارها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة 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

 -مدٌنة دله  -ش الحجاز  2الوجوة ، بجهة : 

ونها على الراعً للتوكٌبلت الهندسٌة   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعا -  531

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 مع الشركات وغٌرها التى تزاول  6133برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555شاطها  ،رأس مالها   لمباشرة ن

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

انون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الم

 -مدٌنة دله  -ش الحجاز  2الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

رة وتسوٌك شركة  ،  ادا   SFTC SMART FIELDS TECHNOLOGY COMPANY) سفتن ( تمنٌة الحمول الذكٌة  -  532

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -وتطوٌر البرامج والتطبٌمات االلكترونٌة 

التى تزاول 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  الهٌئات السالفة او

،لٌدت فى  25555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -لبرامج والتطبٌمات االلكترونٌة ، عن ادارة وتسوٌك وتطوٌر ا 6145برلم  25135125

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 ، بجهة 

 -حدائك االهرام  -أ  5ش  - 11وحدة رلم  -أ  53: عمار رلم 
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شركة  ،  اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال   حربً للمماوالت واالستثمار  -  533

 -بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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 

، عن اعمال الوكالة  5224برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

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 

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  الوجوة

المرٌة  321ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : 

 -السٌاحٌة 

بً للمماوالت واالستثمار   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول حر -  655

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ة ، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ 5224برلم  25135154،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 -المرٌة السٌاحٌة  321وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Hexagonهٌكساجون للمماوالت العامة  -  651

، عن والمرارات السارٌة وعلى  5215برلم  25135154 ،لٌدت فى 255555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الشٌخ زاٌد  -شارع المستثمر الصغٌر  16الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الحرة  انشاء الطرق -المماوالت والتشطٌبات  -شركة  ،  المماوالت العامة    Hexagonهٌكساجون للمماوالت العامة  -  652

استٌراد وتصدٌر حٌوانات حٌة ومنتجات المملكة الحٌوانٌة  -تورٌد مواد البناء  -والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها 

لسنة  125والمملكة النباتٌة والمنتجات المعدنٌة ومعادن عادٌة ومصنوعاتها ومعداتها ومعدات النمل تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322

، عن المماوالت  5215برلم  25135154،لٌدت فى  255555.555حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول   ،رأس مالها   

 -تورٌد مواد البناء  -لحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها انشاء الطرق ا -المماوالت والتشطٌبات  -العامة 

استٌراد وتصدٌر حٌوانات حٌة ومنتجات المملكة الحٌوانٌة والمملكة النباتٌة والمنتجات المعدنٌة ومعادن عادٌة ومصنوعاتها ومعداتها 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125ومعدات النمل تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شارع  16وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر 

زمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما شركة  ،  على التراخٌص البل   Hexagonهٌكساجون للمماوالت العامة  -  653

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -استغبلل ادارة المحاجر ) رمل وزلط وطفلة وسن (  -ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

نها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاو

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

، عن  5215برلم  25135154،لٌدت فى  255555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

استغبلل ادارة  -لبلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض على التراخٌص ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -المحاجر ) رمل وزلط وطفلة وسن ( 

اونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

 16: الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة 

 -الشٌخ زاٌد  -شارع المستثمر الصغٌر 

شركة  ،     Golden Sun trade and                   Developmentوالتنمٌة                جولدن صن للتجارة -  654

 -تورٌد مهمات ومستلزمات االمن الصناعً بكافة انواعها والسبلمة والصحة المهنٌة لبلفراد والمعدات  -التورٌدات العمومٌة 

 -انة انظمة المرالبة االلكترونٌة وكامٌرات المرالبة بكافة انواعها تورٌد وتركٌب وصٌ -المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة 

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -تورٌد وتركٌب وصٌانة محطات تولٌد الطالة الشمسٌة والطالة المتجددة 

تورٌد وتاجٌر   ،رأس مالها    -االلكترونً  التسوٌك -الدعاٌة واالعبلن  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121

تورٌد مهمات ومستلزمات االمن الصناعً بكافة  -، عن التورٌدات العمومٌة  5213برلم  25135154،لٌدت فى  55555.555
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نة انظمة تورٌد وتركٌب وصٌا -المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة  -انواعها والسبلمة والصحة المهنٌة لبلفراد والمعدات 

 -تورٌد وتركٌب وصٌانة محطات تولٌد الطالة الشمسٌة والطالة المتجددة  -المرالبة االلكترونٌة وكامٌرات المرالبة بكافة انواعها 

 -الدعاٌة واالعبلن  -فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1322لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -المومٌة العربٌة   -شارع االسراء مدٌنة السادات  33تورٌد وتاجٌر ، بجهة :  -االلكترونً التسوٌك 

شركة  ،  المعدات    Golden Sun trade and                   Developmentجولدن صن للتجارة والتنمٌة                -  655

عدا التاجٌر التموٌلً مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم  الثمٌلة بكافة انواعها وتاجٌر المخازن والمستودعات فٌما

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  - 2553لسنة  64

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

 55555.555تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

ا التاجٌر التموٌلً ، عن المعدات الثمٌلة بكافة انواعها وتاجٌر المخازن والمستودعات فٌما عد 5213برلم  25135154،لٌدت فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2553لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  ٌجوز لها

 -المومٌة العربٌة   -شارع االسراء مدٌنة السادات  33الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

شركة  ،     Golden Sun trade and                   Developmentجولدن صن للتجارة والتنمٌة                -  656

،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، بجهة :  ، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 5213برلم  25135154

 -المومٌة العربٌة   -شارع االسراء مدٌنة السادات  33

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    Falcon Logistic groupفالكون لوجٌستن جروب  -  651

 25135151،لٌدت فى  5555555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  5233برلم 

 -الدلى  - 252الدلى الدور الثانى شمة  -ش الزهراء  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،   تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن والتفرٌغ    Falcon Logistic groupفالكون لوجٌستن جروب  -  652

التوكٌبلت التجارٌة    -التورٌدات العمومٌة  -والتوكٌبلت المبلحٌة وخدمات النمل البرى والبحرى للبضائع والتخلٌص الجمركى 

لمستوردٌن وتنظٌم اعمال فى شان سجل ا 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها 

،لٌدت فى  5555555.555تجارة   ،رأس مالها    -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

، عن تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوكٌبلت المبلحٌة وخدمات النمل البرى والبحرى  5233لم بر 25135151

 1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -للبضائع والتخلٌص الجمركى 

لمستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى فى شان سجل ا 1322لسنة  121والمانون رلم 

مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 -الدلى  - 252الدلى الدور الثانى شمة  -ش الزهراء  3تجارة ، بجهة :  -المنظمة لهذا الغرض  

تورٌدات عمومٌة    ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  تسوٌك الكترونى    SKY Lightsسكاى الٌتس للتسوٌك االلكترونى  -  653

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة 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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

تورٌدات عمومٌة     -، عن تسوٌك الكترونى  5313برلم  25135115،لٌدت فى  35555.555لمباشرة 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 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -اكتوبر  6 - 2شمة  213عمارة  - 4مج 3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ح

ٌجوز  -المركز االسترالً للجٌاد   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً العبلج والرعاٌة البٌطرٌة للخٌول  -  615

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشغٌل مركز طبً  6156برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -متخصص فً العبلج والرعاٌة البٌطرٌة للخٌول 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

جوار كوبري والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مزرعة دمحم عبده ب

 -مركز ابوصٌر  -البساتٌن 

الغٌث لفرز وتبرٌد الحاصبلت الزراعٌة والفاكهة   شركة  ،   الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ  -  611

وتجهٌز الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف وفرز  -الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها 

الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة ومحطات  -المواد الغذائٌة والخضروات والفاكهة 

الحاوٌات وصوامع الغبلل وٌشمل ذلن تملن واستئجار الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد 

برلم  25135122،لٌدت فى  25555555.555او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات وصوامع حفظ   ،رأس مالها    الغذائٌة وتبرٌدها

، عن الامة وتشغٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها  6162

الثبلجات الخاصة بحفظ  -وتجهٌز المواد الغذائٌة والخضروات والفاكهة الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف وفرز  -او تجمٌدها 

الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة ومحطات الحاوٌات وصوامع الغبلل وٌشمل ذلن تملن واستئجار 

او تجمٌدها ومحطات الحاوٌات  الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ابراج سما سٌتً  143 - 3الدور  - 315وصوامع حفظ ، بجهة : شمة 

الغٌث لفرز وتبرٌد الحاصبلت الزراعٌة والفاكهة   شركة  ،  وتخزٌن الغبلل وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها  -  612

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -رة اي منها خدمات الشحن والتفرٌغ البلزمة لمباش

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحك

،لٌدت  25555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الشحن والتفرٌغ البلزمة  ، عن وتخزٌن الغبلل وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها خدمات 6162برلم  25135122فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -لمباشرة اي منها 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  تشترٌها

المرٌوطٌة  -ابراج سما سٌتً  143 - 3الدور  - 315الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -

صدٌر   شركة  ،  التصدٌر   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات السما الت -  613

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و

،لٌدت  55555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ، عن التصدٌر   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 5241برلم  25135151فى 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

ش  -  63مبنً  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور الثانً

 - - -المهندسٌن  -سورٌا

الامة  -د البشرٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموار -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    The Bridgeالجسر  -  614

تمدٌم خدمات  -وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

ٌجوز  -ت التجارة االلكترونٌة عبر االنترن -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -الترجمة 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

الامة وتشغٌل مركز العداد  -، عن الدعاٌة واالعبلن  6523برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555تعاونها   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما الٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي  -لبشرٌة وتدرٌب وتنمٌة الموارد ا

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -تمدٌم خدمات الترجمة  -وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

 -العمرانٌة الشرلٌة  -ش المدرسة  45تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها    The Bridgeالجسر  -  615

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 6523برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555الشركة 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 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -العمرانٌة الشرلٌة  -ش المدرسة  45رة نشاطها ، بجهة : البلزمة لمباش

صناعة تكنولوجٌا المعلومات  -1 -التجارة االلكترونٌة  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    Seobe Digitalسٌوبً دٌجٌتال  -  616

طة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانش

_ اعمال 3اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -2والتعلٌم التكنولوجى 

ج المحتوى انتا -4تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -، عن التسوٌك االلكترونً  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555االلكترونى بصورة المختلفة من   ،رأس مالها   

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات  -1 -التجارة االلكترونٌة 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى ومراكز البٌانات وانشطة 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 3ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

الحً  -المجاورة االولً  231لمحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من ، بجهة : انتاج ا -4االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -االول 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل  -5شركة  ،  صوت وصورة وبٌانات    Seobe Digitalسٌوبً دٌجٌتال  -  611

نتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب _ ا1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6االلكترونٌة 

االتصاالت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 2علٌها 

ع والنماذج والرسوم المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االخترا -11وخدمات االنترنت 

، عن  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من   ،رأس مالها    -12الصناعٌة 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5صوت وصورة وبٌانات 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول 2ج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتا1بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3البٌانات 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من ،  -12النماذج والرسوم الصناعٌة حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع و

 -الحً االول  -المجاورة االولً  231بجهة : 

: الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة  12شركة  ،  نشاط داخل لانون    Unied Nileالنٌل المتحدة لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -  612

رسة النشاط الصناعً احدي المناطك الصناعٌة المعتمدة بجمهورٌة مصر العربٌة فٌما عدا شمال وتغلٌف المواد الغذائٌة موفع مما

ومراعاة  2551لسنة  355وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ئولٌة كاملة علً عاتك الشركة فً الحصول علً تراخٌص وتمع المس - 2552لسنة  356لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

،لٌدت فى  1555555.555مزاولة النشاط فً هذا المولع وعلً االخص الحصول علً موافمة هٌئة التنمٌة   ،رأس مالها   

رسة النشاط : الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة موفع مما 12، عن نشاط داخل لانون  5251برلم  25135151

الصناعً احدي المناطك الصناعٌة المعتمدة بجمهورٌة مصر العربٌة فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة 

 356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2551لسنة  355الهٌئة مسبما مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ئولٌة كاملة علً عاتك الشركة فً الحصول علً تراخٌص مزاولة النشاط فً هذا المولع وعلً االخص وتمع المس - 2552لسنة 

 -المنصورٌة  -الحصول علً موافمة هٌئة التنمٌة ، بجهة : مبنً بجوار معهد الفتٌات 

الامة المشروعات داخل او خارج شركة  ،  الصناعٌة فً حالة    Unied Nileالنٌل المتحدة لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -  613

المناطك الصناعٌة دون ادنً مسئولٌة علً الهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة فً هذا الشان ومع مراعاة احكام ابموانٌن 

:  12نشاط خارج لانون  -واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط 

لتورٌدات العمومٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام ا

 25135151،لٌدت فى  1555555.555الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة   ،رأس مالها   

الة الامة المشروعات داخل او خارج المناطك الصناعٌة دون ادنً مسئولٌة علً الهٌئة العامة ، عن الصناعٌة فً ح 5251برلم 
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لبلستثمار والمناطك الحرة فً هذا الشان ومع مراعاة احكام ابموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

: التورٌدات العمومٌة علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  12نشاط خارج لانون  -التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة 

 -المنصورٌة  -: مبنً بجوار معهد الفتٌات 

علً ان  2511لسنة  12شركة  ،  بمانون االستثمار رلم    Unied Nileتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة النٌل المتحدة ل -  625

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

برلم  25135151،لٌدت فى  1555555.555س مالها   مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأ

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  2511لسنة  12، عن بمانون االستثمار رلم  5251

زاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ت -بذات المانون 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

بجهة :  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ،

 -المنصورٌة  -مبنً بجوار معهد الفتٌات 

التجارة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزي المدرسً والٌونٌفورم    Gelgela NAجلجلة ان اٌه للزي المدرسً  -  621

ات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك -العامة فٌما هو مسموح لانونا 

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

 6543برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التجارة العامة فٌما هو مسموح لانونا  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزي المدرسً والٌونٌفورم 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او تشترن باى وجه

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 -مركز اوسٌم بجوار مشتل البلدٌة  -طرٌك البراجٌل  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : اول مدٌنة الفردوس ش احمد عرابً 

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشتر   SKilled App Servicesتطبٌك ماهر للخدمات  -  622

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ها او تلحمها ، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌ 6165برلم  25135122،لٌدت فى  1555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -الشٌخ زاٌد  - 3مج  - 3الحً  -ش الشباب  31كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من  -1شركة  ،     SKilled App Servicesتطبٌك ماهر للخدمات  -  623

اعمال  -2انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات 3ات بمختلف انواعها التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌم

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من  -4وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن  6165برلم  25135122فى  ،لٌدت 1555.555ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5صوت وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات  -1

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -2وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 3ٌمات بمختلف انواعها والتطب

ادخال البٌانات على  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -الشٌخ زاٌد  - 3مج  - 3 الحً -ش الشباب  31الحاسبات ، بجهة : 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    SKilled App Servicesتطبٌك ماهر للخدمات  -  624

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1الحاسبات بمختلف انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3ل البٌانات وتداو

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  -12تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن  6165برلم  25135122،لٌدت فى  1555.555انشاء   ،رأس مالها    -13جٌا المعلومات الباحثٌن ومراكز نمل تكنولو
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 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6وبالوسائل االلكترونٌة 

 -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول 2والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع  -11االتصاالت وخدمات االنترنت 

انشاء ،  -13ا المعلومات انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌ -12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -الشٌخ زاٌد  - 3مج  - 3الحً  -ش الشباب  31بجهة : 

شركة  ،  وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى    SKilled App Servicesتطبٌك ماهر للخدمات  -  625

االنشطة المتعلمة  -15دة االعمال _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌا 14مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

ٌجوز  -بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت

 25135122،لٌدت فى  1555.555تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

_   14، عن وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  6165برلم 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -15العمال حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد

 -الشٌخ زاٌد  - 3مج  - 3الحً  -ش الشباب  31ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

الامة وتشغٌل مركز خدمة وصٌانة السٌارات  بٌع وشراء لطع -شركة  ،     Auto Zone Serviceاوتو زون للصٌانة  -  626

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -ٌلة والسٌارات المستعملة الغٌار السٌارات والمعدات الثم

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

جارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها الوكالة الت

الامة وتشغٌل مركز خدمة وصٌانة -، عن  6123برلم  25135123،لٌدت فى  25555.555من الجهات   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة  -والسٌارات المستعملة  السٌارات  بٌع وشراء لطع الغٌار السٌارات والمعدات الثمٌلة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها الوكالة التجار

 -اكتوبر  6 -المجاورة الثانٌة  -الحى االول  - 411من الجهات ، بجهة : لطعة رلم 

لموانٌن المنظمة لهذا الغرض    شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام ا   Auto Zone Serviceاوتو زون للصٌانة  -  621

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن المختصة وبما ال  6123برلم  25135123،لٌدت فى  25555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مة لهذا الغرض    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌخل باحكام الموانٌن المنظ

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 -الحى االول  - 411والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -اكتوبر  6 -المجاورة الثانٌة 

االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو  -ترونً ترٌند اجٌنسً   شركة  ،  التسوٌك االلك -  622

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

ادارة  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -نً ، عن التسوٌك االلكترو 6511برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555وتشغٌل دور العرض السٌنمائً   ،رأس مالها   

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  -الفنٌه من )تصوٌر 
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تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -اكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( وتاجٌر ها وام

 -شارع مصدق  5ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً ، بجهة :  -واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

ٌجوز  -تجارة الكترونٌة  -تصوٌر فوتوجرافً  -ٌة والثمافٌة والغنائٌه تنظٌم المهرجانات الفن -ترٌند اجٌنسً   شركة  ،   -  623

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

مهرجانات الفنٌة تنظٌم ال -، عن  6511برلم  25135112،لٌدت فى  25555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تجارة الكترونٌة  -تصوٌر فوتوجرافً  -والثمافٌة والغنائٌه 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تند

 -شارع مصدق  5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    المشرق للطالة المتجددة   -  635

، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  5265برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555

 -اكتوبر  6 -الحى السابع  - 555سنتر الدالى لطعة  42مكتب رلم 

لمتجددة   شركة  ،   تصمٌم أوانشاء أو انتاج أو ادارة وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة المشرق للطالة ا -  631

على اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها وبٌعها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

د تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

، عن تصمٌم أوانشاء أو  5265برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

انتاج أو ادارة وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختبلف مصادرها وشبكات توزٌعها وبٌعها    ٌجوز للشركة ان 

ى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

سنتر الدالى  42المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : مكتب رلم 

 -اكتوبر  6 -الحى السابع  - 555طعة ل

تمدٌم االستشارات  -االستثمار العماري  -الفداء لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -  632

لمال واالستحواذ وكذا الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس ا

من  21االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

بشان شركات  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

، عن المماوالت العامة  5255برلم  25135151،لٌدت فى  355555555.555لفندلٌة و وفما لماورد   ،رأس مالها   االدارة ا

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -االستثمار العماري  -والمتكاملة والمتخصصة 

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة 

ادارة المشروعات  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -المجاورة الثانٌة  263ارة الفندلٌة و وفما لماورد ، بجهة : بشان شركات االد 2512لسنة  355مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

 -المحور المركزي  -الحً الرابع 

االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت  -الفداء لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  بموافمة واجراءات الترخٌص بها  -  633

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2512لسنة  355الوزاري رلم  والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار

شراء وبٌع وتاجٌر  -تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  -بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

عها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌ

، عن بموافمة واجراءات  5255برلم  25135151،لٌدت فى  355555555.555المبانً والواحدات السكنٌه   ،رأس مالها   

الوزاري رلم  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة مع مرعاه المرار -الترخٌص بها 

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االارضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها  -وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات 

 -الحً الرابع  -المجاورة الثانٌة  263عها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه ، بجهة : للبناء او بٌ

 -المحور المركزي 
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

حسابها او الفداء لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها ل -  634

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -لحساب الغٌر 

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى 

ومراعاة لرار  2551لسنة  355الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

، عن  5255برلم  25135151،لٌدت فى  355555555.555،رأس مالها      2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

استصبلح وتجهٌز االراضى  -حسابها او لحساب الغٌر والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغبللها ل

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

الغمر  فٌما عدا مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

، بجهة :  2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المحور المركزي  -الحً الرابع  -المجاورة الثانٌة  263

ء وحدٌد التسلٌح واالسمنت والصاج وكافة انواع تجارة وتورٌد وتوزٌع مواد البنا -الفداء لبلستثمار والتنمٌة   شركة  ،   -  635

لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -المعادن 

غرضها اال بعد  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1322

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

تجارة  -، عن  5255برلم  25135151،لٌدت فى  355555555.555للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -ناء وحدٌد التسلٌح واالسمنت والصاج وكافة انواع المعادن وتورٌد وتوزٌع مواد الب

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

لة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة :  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

 -المحور المركزي  -الحً الرابع  -المجاورة الثانٌة  263

تنمٌة   شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى الفداء لبلستثمار وال -  636

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  5255برلم  25135151،لٌدت فى  355555555.555،رأس مالها     

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن

المحور  -الحً الرابع  -المجاورة الثانٌة  263وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المركزي 

: اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  12نشطة داخل لانون امانً حسن احمد وشرٌكها   شركة  ،  ا -  631

البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

ادخال البٌانات على الحاسبات  -لفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المخت -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انشاء وادارة مراكز  -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -وبالوسائل االلكترونٌة 

:  12شطة داخل لانون ، عن ان 5215برلم  25135152،لٌدت فى  355555.555االستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد  -ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -فة من صوت وصورة وبٌانات المختل

 -ش ترعة الزمر  الغرًٌ  136انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات ، بجهة :  -الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

 - اول الهرم -محطة نصر الدٌن 

امانً حسن احمد وشرٌكها   شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  انشطة خارج لانون  -  632

تاجٌر مساحات العمل علً  -تنظٌم الدورات التدرٌبٌة  -: الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة  12

ات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط الشركة االلتزام بافراد حساب

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2511لسنة  12حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن المتخصصة فى مجاالت  5215برلم  25135152،لٌدت فى  355555.555بالضمانات والحوافز الواردة   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 -: الامة وتشغٌل وادارة مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة  12المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  انشطة خارج لانون 

مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار  تاجٌر مساحات العمل علً الشركة االلتزام بافراد حسابات -تنظٌم الدورات التدرٌبٌة 

 2511لسنة  12وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

محطة  -الزمر  الغرًٌ  ش ترعة 136علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة ، بجهة : 

 -اول الهرم  -نصر الدٌن 

امانً حسن احمد وشرٌكها   شركة  ،  بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  633

، عن  5215رلم ب 25135152،لٌدت فى  355555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -اول الهرم  -محطة نصر الدٌن  -ش ترعة الزمر  الغرًٌ  136نشاطها ، بجهة : 

مة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من باسل فتح هللا علً رٌحان وشركاه   شركة  ،  الا -  645

% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شغلها مع مراعاة احكام الموانٌن  15انشطة داخلٌه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمد 

 555555.555ة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

، عن الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة  5266برلم  25135152،لٌدت فى 

 % سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شغلها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 15داخلٌه عبلجٌة او طبٌة بشرط ان تمد 

 -بالدور االول  123والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً الرابع عشر  -بالٌاسمٌن 

ممٌكنة بكافة شركة  ،  وتوزٌع وتورٌد الورق واالظرف العادٌة وال   Falcon Logistic groupفالكون لوجٌستن جروب  -  641

تجارة وتوزٌع اجهزة الحاسب االلى وماكٌنات الطباعة والتصوٌر والتغلٌف واٌجارها و  -انواعها ومماسته واالحبار والمطبوعات 

استئجارها      ٌجوز للشركة ان 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

، عن  5233برلم  25135151،لٌدت فى  5555555.555تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

تجارة وتوزٌع اجهزة الحاسب  -والممٌكنة بكافة انواعها ومماسته واالحبار والمطبوعات وتوزٌع وتورٌد الورق واالظرف العادٌة 

االلى وماكٌنات الطباعة والتصوٌر والتغلٌف واٌجارها و استئجارها      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

و التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا

ش الزهراء  3ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : 

 -الدلى  - 252الدلى الدور الثانى شمة  -

(   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  NPKالمبٌدات واالسمدة والتماوي الزراعٌة )  ) أن بً كً ( لتورٌد وتوزٌع -  642

مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة ةتوزٌع وتوزٌع وتورٌد المبٌدات واالسمدة والتماوي والبذور الزراعٌة 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان 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 

برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555مالها    وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلً االخص تجارة ةتوزٌع وتوزٌع وتورٌد  6151

لوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ا -المبٌدات واالسمدة والتماوي والبذور الزراعٌة 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

زبة فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : ع

 -لرٌة الناصرٌة  -ممار خلٌل بجوار مركز شباب الناصرٌة 

(   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة  NPK) أن بً كً ( لتورٌد وتوزٌع المبٌدات واالسمدة والتماوي الزراعٌة )  -  643

برلم  25135124،لٌدت فى  55555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عزبة  6151

 -لرٌة الناصرٌة  -ممار خلٌل بجوار مركز شباب الناصرٌة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -ر وبٌع الصٌدلٌاتادارة وتطوٌر وتأجٌ -همام لبلدارة وتطوٌر الصٌدلٌات   شركة  ،   -  644

التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد االدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة  -مسموح به لانونا 

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125ومستلزمات االسنان واالغذٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

 -، عن  6232برلم  25135131،لٌدت فى  55555.555البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة ) وعلى االخص  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -وبٌع الصٌدلٌاتادارة وتطوٌر وتأجٌر 

تجارة وتوزٌع وتورٌد االدوٌة والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة ومستلزمات االسنان واالغذٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ، بجهة 

 -الطالبٌة  -ش فٌصل  2: 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض همام لبلدارة وتطوٌر الصٌدلٌات   شركة  ،  ٌخل -  645

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر لكل ماسبك  ٌجوز  -التجارٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  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 السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

احكام الموانٌن ، عن ٌخل ب 6232برلم  25135131،لٌدت فى  55555.555الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -المنظمة لهذا الغرض

ومستحضرات التجمٌل والتصنٌع لدى الغٌر لكل ماسبك  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى ت

 -الطالبٌة  -ش فٌصل  2ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : 

ات   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول همام لبلدارة وتطوٌر الصٌدلٌ -  646

، عن مع مراعاة  6232برلم  25135131،لٌدت فى  55555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ش  2ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -الطالبٌة  -فٌصل 

شركة  ،     EGYPT TECHNOLOGY                 SOLUTIONS ETSاٌجٌبت لحلول التكنولوجٌا اي تً اس            -  641

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -كهرباء تورٌد وتركٌب شبكات االنترنت وشبكات التلٌفونات ) فٌما عدا البلسلكً ( واعمال ال

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن تورٌد وتركٌب شبكات االنترنت وشبكات  6121برلم  25135125،لٌدت فى  12555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -التورٌدات العمومٌة  -ونات ) فٌما عدا البلسلكً ( واعمال الكهرباء التلٌف

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

هٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى ال

ش حسن  5الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -لسم الهرم  -فٌصل  -من ش جبلل اللبٌنً  -صبحً 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات    Phoenix For Education Servicesفٌنكس للخدمات التعلٌمٌة والتكنولوجٌا  -  642

،لٌدت فى  55555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ، عن الموانٌن واللوائ 6154برلم  25135122

 -كمبواند هاي الند بارن  - R5 - 353نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل المدارس    Phoenix For Education Servicesفٌنكس للخدمات التعلٌمٌة والتكنولوجٌا  -  643

تطوٌر برامج  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الخدمات التعلٌمٌة  والمعاهد والجامعات وتمدٌم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -الحاسب االلً فً مجال التعلٌم 

ك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

،لٌدت  55555.555السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل مركز  -م الخدمات التعلٌمٌة ، عن الامة وتشغٌل المدارس والمعاهد والجامعات وتمدٌ 6154برلم  25135122فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تطوٌر برامج الحاسب االلً فً مجال التعلٌم  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم
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 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 -كمبواند هاي الند بارن  - R5 - 353مع مراعاة احكام ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -ٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات المبطان النشاء وادارة المطاعم   شركة  ،  الامة وتشغ -  655

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -هو مسموح به لانونا 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 6536برلم  25135112،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

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 

 -الشٌخ زاٌد  - 115سنتر اللؤلؤه رلم  - 2المجاوره  -الحً االول لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

البوفاردٌا للعطور ومتحضرات التجمٌل   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والعطور  -  651

من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تجارة الجملة والتجزئة  -والصابون والشامبو 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ئح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تجارة الجملة  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والعطور والصابون والشامبو  6136برلم  25135125

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها  -والتجزئة 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعا

 -خلف نادي الصٌد  -متفرع من ش جدة  -ش عمر بن الخطاب  24على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات اعم -التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى عبر االنتر نت   -أنتٌكة   شركة  ،    -  652

وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من 

اول صوت وصورة وبٌانات    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى عبر  -، عن  5323برلم  25135111،لٌدت فى  15255.555تشترٌها   ،رأس مالها   

تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها اعمال  -االنتر نت  

_ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

 -الدلى  -ش الشاطورى  25الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات أنتٌكة   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا -  653

،لٌدت فى  15255.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  5323برلم  25135111

 -الدلى  -ش الشاطورى  25ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرار

لسنة  125شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم    UP AQUAأب اكوا  -  654

سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  فى شان 1322لسنة  121والمانون رلم  1322

حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

ٌجوز للشركة ان تكون  -/ التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن االستٌراد  5335برلم  25135111،لٌدت فى  1555.555لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

سجل فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر 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  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 - 2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة : فٌبل  -التورٌدات العمومٌة  مسموح به لانونا /

 -ش النباتات  -غرب السومٌد  - 13المجاورة 

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك    UP AQUAأب اكوا  -  655

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضه

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  5335برلم  25135111،لٌدت فى  1555.555 لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها  

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌ

 -ش النباتات  -غرب السومٌد  - 13المجاورة  - 2الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

كة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام شر   Tanjent Contracting and real eslateتانجنت للمماوالت واالستثمار العماري  -  656

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  6161برلم  25135122،لٌدت فى  255555.555

 -احمد خطاب المرٌوطٌة  35شركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 -شركة  ،  المماوالت العامة    Tanjent Contracting and real eslateتانجنت للمماوالت واالستثمار العماري  -  651

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2512لسنة  355رلم ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري  -االستثمار العماري 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التورٌدات العمومٌة  -لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها ف

،لٌدت  255555.555لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

رلم ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري  -االستثمار العماري  -، عن المماوالت العامة  6161برلم  25135122فى 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها ف

 -احمد خطاب المرٌوطٌة  35الحكام المانون والئحتة ، بجهة : 

شاء الطرق الحرة ان -التورٌدات العمومٌة  -التورٌدات العمومٌة  -أوطان للمماوالت العامة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  652

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125

حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى 

، عن المماوالت العامة  6113برلم  25135123،لٌدت فى  255555.555باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   ،رأس مالها   

االستٌراد  -شاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغبللها وصٌانتها ان -التورٌدات العمومٌة  -التورٌدات العمومٌة  -

فى شان سجل  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى 

 -شارع طراد النٌل  43البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ، بجهة : 

 -الحوامدٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -ملة المماوالت المتكا -المماوالت المتخصصة  -أوطان للمماوالت العامة   شركة  ،   -  653

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

نون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة  -المماوالت المتكاملة  -المماوالت المتخصصة  -، عن  6113برلم  25135123،لٌدت فى  255555.555مالها   

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  ان 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 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

 -الحوامدٌه  -شارع طراد النٌل  43لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ة كهربائٌه شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهز   one touchوان تاتش لبلجهزة المنزلٌة والصناعات الكهربائٌة  -  665

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -ومنزلٌه ومستلزماتها 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ا بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمه

برلم  25135112،لٌدت فى  155555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -ٌه ومنزلٌه ومستلزماتها ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزة كهربائ 6535

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اكتوبر  6لسم ثانً  -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة  -مخازن الشباب  36لطعة 

شركة  ،  اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد    Seobe Digitalتال سٌوبً دٌجٌ -  661

انشاء وادارة مراكز  -13(  2553لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى  -14علومات التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا الم

االنشطة المتعلمة  -16_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  15مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

برلم  25135152دت فى ،لٌ 15555.555بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى   ،رأس مالها   

، عن اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة  5211

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  -13(  2553لسنة  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

_   15انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -14معلومات ال

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى  -16حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

 -الحً االول  -ً المجاورة االول 231محتوى ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان  -شركة  ،  رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى    Seobe Digitalسٌوبً دٌجٌتال  -  662

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً  5211برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555ا   لمباشرة نشاطها  ،رأس ماله

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -والثمافى والفنى 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ف

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -الحً االول  -لً المجاورة االو 231على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

كراكنز لبلنتاج الفنى   شركة  ،  نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة اواستئجار استودٌوهات اومعامل االنتاج السٌنمائى او  -  663

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -دور العرض اوتشغلٌها بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع 

اعمال تصٌمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم  -اعد البٌانات والتطبٌمات  بمختلف انوعها للبرمجٌات ولو

ادخال  -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

، عن نشاط صناعة السٌنما  5252برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     البٌانات على الحاسبات وبالوسائل 

ومنها الامة اواستئجار استودٌوهات اومعامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض اوتشغلٌها بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع 

اعمال  -واعد البٌانات والتطبٌمات  بمختلف انوعها اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ول -وانتاج وعرض وتوزٌع 

انتاج المحتوى  -تصٌمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 - 2شمة  - 2، بجهة : عمار  ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل -االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -اوسٌم  -ش توفٌك الحكٌم متفرع من ش الحرٌة  -الدور ا االرضى 

كراكنز لبلنتاج الفنى   شركة  ،  االلكترونٌة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -  664

ى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 مباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة ل
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن االلكترونٌة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  5252برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -اوسٌم  -كٌم متفرع من ش الحرٌة ش توفٌك الح -الدور ا االرضى  - 2شمة  - 2: عمار 

) ال ٌتم طبع لوجود مشكلة الختم مع وكٌل المؤسسٌن (   شركة  ،  تجارة وتورٌد االدوات  TEC Lightتٌن الٌت  -  665

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الكهربائٌة 

الها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعم

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن تجارة  5212برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555ص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -وتورٌد االدوات الكهربائٌة 

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال 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 

 14/  1لطعه  3دور االول تجاري فوق االرضً عماره الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 -المحور المركزي  -ب 

شركة  ،      The egyptian Co for ready made grament Azyaaالشركة المصرٌة للمبلبس الجاهزة ) ازٌاء (  -  666

: التورٌدات  12ة خارج لانون انشط -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة بكافة انواعها  12انشطة داخل لانون 

العمومٌة تلتزم الشركة  بافراد حسابات مالٌة  ومركز مالى مستمل لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة 

نشطة خارج وكذا التتمتع اال 2511لسنة  12بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    -لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المبلبس  12، عن انشطة داخل لانون  6555برلم  25135121،لٌدت فى  255555.555

: التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركة  بافراد حسابات مالٌة  ومركز مالى مستمل  12خارج لانون انشطة  -الجاهزة بكافة انواعها 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

ٌجوز  -شطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون وكذا التتمتع االن 2511لسنة  12االستثمار رلم 

 -ارض اللواء  -ش الطوخً حسن بجوار مستشفً تبارن  34للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : 

شركة  ،     The egyptian Co for ready made grament Azyaaالشركة المصرٌة للمبلبس الجاهزة ) ازٌاء (  -  661

وجه من 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  ،رأس مالها   

، عن وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  6555برلم  25135121،لٌدت فى  255555.555

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غر

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -ارض اللواء  -ش الطوخً حسن بجوار مستشفً تبارن  34على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مشارٌع جدة لبلستثمار السٌاحً وتطوٌر العماري   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -  662

ج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخار

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  55555.555والمرارات السارٌة وعلى 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  6153برلم  25135122

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

لمانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

 -ش بابل  32 -الدور الخامس عشر  - 5على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى م   SYNCOPEسٌنكوب لؤلنتاج الفنى  -  663

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  6163برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

من  -ش روفائٌل حنا  3على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول

 -الطالبٌة  -ش السبلم 

 شركة  ،      SYNCOPEسٌنكوب لؤلنتاج الفنى  -  615

فة  االعمال االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكا

تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌه من )تصوٌر 

لٌادة اوركسترا        ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -تالٌف موسٌمى  -الامة وتنظٌم الحفبلت العامه  -والغنائٌة  

،لٌدت  55555.555ن الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   وجه م

، عن االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت  6163برلم  25135122فى 

تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -عمال الفنٌه من )تصوٌر االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  اال

لٌادة اوركسترا        ٌجوز للشركة  -تالٌف موسٌمى  -الامة وتنظٌم الحفبلت العامه  -تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة   -

وة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج

 -الطالبٌة  -من ش السبلم  -ش روفائٌل حنا  3بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  توزٌع اعمال الفنون التشكٌلٌة    Z-A-Gجً للفن  -اٌه  -زد  -  611

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرار

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن توزٌع اعمال الفنون التشكٌلٌة  6112برلم  25135123،لٌدت فى  15555.555

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

الكٌلو  -  Auto Ville The Strip( سودٌن   LOT5&LOT6الكائنة علً لطعة االرض رلم )  -الدور االرضً  - F2: الوحدة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوي  22

شركة  ،   االنتاج الفنً  والتوزٌع    4WHEELS MEDIA SOLUTIONفور وٌلز  مٌدٌا سولٌوشن للدعاٌة واالعبلن  -  612

ر والتسوٌك لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌ

تدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن اعداد وتجهٌز اس -تصحٌح الوان ( -الجرافٌن  -مونتاج   -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها  -التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

ت فى ،لٌد 255555.555تنظٌم المهرجانات   ،رأس مالها    -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى -فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

، عن االنتاج الفنً  والتوزٌع والتسوٌك لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت  6122برلم  25135123

 -تصحٌح الوان ( -الجرافٌن  -مونتاج   -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

ستدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً اعداد وتجهٌز ا

تنظٌم  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -( 

 -ٌن المهندس -ش سورٌا  63المهرجانات ، بجهة : 

 -شركة  ،  الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة    4WHEELS MEDIA SOLUTIONفور وٌلز  مٌدٌا سولٌوشن للدعاٌة واالعبلن  -  613

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص  -الدعاٌة واالعبلن -االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة 

(    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى البلزمة لكل معرض علً حده 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

،لٌدت فى  255555.555ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

الدعاٌة  -االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة  -، عن الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  6122برلم  25135123

ده (    ٌجوز للشركة ان تكون لها الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً ح -واالعبلن
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مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

مانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ال

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  63والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح    4WHEELS MEDIA SOLUTIONفور وٌلز  مٌدٌا سولٌوشن للدعاٌة واالعبلن  -  614

،لٌدت فى  255555.555س مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأ

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  6122برلم  25135123

 -المهندسٌن  -ش سورٌا  63لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وتشغٌل وادارة وتملن صاالت االلعاب االلكترونٌة  شركة  ،  الامة   V R EGYPTفً أر اٌجٌبت لبللعاب االلكترونٌة  -  615

تمدٌم خدمات  -تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة  -استٌراد وتجارة اجهزة االلعاب االلكترونٌة واالفتراضٌة وثبلثٌة االبعاد  -واالفتراضٌة 

والمانون رلم  1322لسنة  125رلم  االستٌراد و التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون -التخلٌص الجمركً 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1322لسنة  121

،  6533برلم  25135121،لٌدت فى  155555.555اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها   ،رأس مالها   

استٌراد وتجارة اجهزة االلعاب االلكترونٌة واالفتراضٌة  -ة وتشغٌل وادارة وتملن صاالت االلعاب االلكترونٌة واالفتراضٌة عن الام

االستٌراد و التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -تمدٌم خدمات التخلٌص الجمركً  -تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة  -وثبلثٌة االبعاد 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125ن رلم الشركة باحكام المانو

التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها ، بجهة : 

 -لسم الهرم  -ش االربعٌن  33

شركة  ،  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة    V R EGYPTاب االلكترونٌة فً أر اٌجٌبت لبللع -  616

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الامة وتشغٌل المحبلت التجارٌة  -لهذا الغرض 

اونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

،لٌدت فى  155555.555نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

الامة وتشغٌل المحبلت  -، عن من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  6533برلم  25135121

شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال -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 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -لسم الهرم  -ش االربعٌن  33افة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : على ك

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -كوانتم للخدمات البترولٌة   شركة  ،  فحص مواسٌر الحفر واالنتاج وابار البترول  -  611

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ال

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

كة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

، عن فحص مواسٌر الحفر واالنتاج وابار  5242برلم  25135151،لٌدت فى  13555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التورٌدات العمومٌة  -البترول 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  تزاول

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -شارع هارون المساحة  4ل على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة الحصو

التوكٌبلت  -مماوالت التركٌبات المعدنٌة  -التورٌدات العمومٌة  -سٌتً ستٌل للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة  -  612

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ظٌم اعمال الوكالة التجارٌة فً شان تن 1322لسنة  125التجارٌة تلتزم الشركة باحكان المانون رلم 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ا وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به

 -، عن المماوالت العامة  5213برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

فً  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكان المانون رلم  -مماوالت التركٌبات المعدنٌة  -التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -نظٌم اعمال الوكالة التجارٌة شان ت
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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 

 -الملن فٌصل  -ش شرٌف  1ها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

سٌتً ستٌل للمماوالت   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  613

، عن احكام الموانٌن واللوائح  5213برلم  25135152ٌدت فى ،ل 155555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الملن فٌصل  -ش شرٌف  1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

صٌانة وغسٌل شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز لخدمة و   BERLIN MASR FOR DISTRIBUTIONبرلٌن مصر للتوزٌع  -  625

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ) وعلً االخص تجارة وتوزٌع تورٌد الزٌوت  -السٌارات 

 1322لسنة  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة باحكان المانون رلم  -ولطع غٌار السٌارات وكمالٌتها والكاوتش 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -ظٌم اعمال الوكاله التجارٌه فً شان تن

 25135152،لٌدت فى  55555.555التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  -ٌانة وغسٌل السٌارات ، عن الامة وتشغٌل مركز لخدمة وص 5264برلم 

التوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة ) وعلً االخص تجارة وتوزٌع تورٌد الزٌوت ولطع غٌار السٌارات وكمالٌتها والكاوتش 

ٌجوز للشركة ان تكون  -ٌم اعمال الوكاله التجارٌه فً شان تنظ 1322لسنة  1322لسنة  125وتلتزم الشركة باحكان المانون رلم 

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

 -حدائك االهرام  -البوابه الرابعة  -ع  123غرضها ، بجهة : 

شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان    BERLIN MASR FOR DISTRIBUTIONبرلٌن مصر للتوزٌع  -  621

ح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  5264برلم  25135152

لى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع

 -حدائك االهرام  -البوابه الرابعة  -ع  123التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السٌارات والدرجات    ELSHERIF ON THE RUNالشرٌف آون ذا ران  -  622

 1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -االستٌراد والتصدٌر  -اتها البخارٌة ولطع غٌارها ولطع الغٌار ومستلزم

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

ت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجها

،لٌدت فى  2555555.555الامة   ،رأس مالها    -الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات  -المنظمة لهذا الغرض 

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السٌارات والدرجات البخارٌة ولطع غٌارها ولطع الغٌار  6113برلم  25135125

فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -االستٌراد والتصدٌر  -ماتها ومستلز

سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على 

الامة وتشغٌل مركز  -ات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجه

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -سودٌن  -سترٌب مول  - Eالامة ، بجهة : مبنً  -لخدمة وصٌانة السٌارات 

الامة  -موٌن السٌارات شركة  ،  وتشغٌل وادارة محطات خدمة وت   ELSHERIF ON THE RUNالشرٌف آون ذا ران  -  623

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم  -تجارة الدراجات البخارٌة والموتسٌكبلت والكمالٌات بجمٌع انواعها  -وتشغٌل وادارة المٌنً ماركت 

تمدٌم  -والكافٌهات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواي والوجبات الجاهزة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -بٌع وتجارة السٌارات  -خدمات الكاترٌنج 

، عن  6113برلم  25135125،لٌدت فى  2555555.555وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد   ،رأس مالها   

تجارة الدراجات البخارٌة والموتسٌكبلت  -الامة وتشغٌل وادارة المٌنً ماركت  -ٌن السٌارات وتشغٌل وادارة محطات خدمة وتمو

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع  -والكمالٌات بجمٌع انواعها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -بٌع وتجارة السٌارات  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -انواع الماكوالت والتٌن اواي والوجبات الجاهزة 

 - Eمصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ، بجهة : مبنً 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -سودٌن  -سترٌب مول 

شركة  ،  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما    ELSHERIF ON THE RUNالشرٌف آون ذا ران  -  624

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

، عن تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  6113برلم  25135125،لٌدت فى  2555555.555

اعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

سودٌن  -سترٌب مول  - Eوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -

تجارة  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة -العبٌر للتجارة والتوزٌع   شركة  ،   -  625

تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -وتوزٌع وتورٌد المواد الغذائٌة 

مصر او فى الخارج  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة  -، عن  6142برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555الموانٌن   ،رأس مالها   

تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر    ٌجوز للشركة ان  -تجارة وتوزٌع وتورٌد المواد الغذائٌة  -التورٌدات العمومٌة  -ونا لان

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  تحمٌك غرضها فى مصر

 -الفٌوم  -الشٌخ فضل  -الشارع العمومى  12المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة العبٌر للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  واللوائح والمرار -  626

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  6142برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الفٌوم  -الشٌخ فضل  -الشارع العمومى  12الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

محمود السٌد دمحم دمحم عرفات وشرٌكٌه   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -  621

لسنة  355النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  - 2552لسنة  356مرار رئٌس الجمهورٌة رلم وما ورد ب 2551

 355والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن  6155برلم  25135122،لٌدت فى  355555.555لم   ،رأس مالها   ومراعة لرار رئٌس الجمهورٌة ر 2551لسنة 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة 

 - 2552لسنة  356رار رئٌس الجمهورٌة رلم وما ورد بم 2551لسنة  355سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة 

م ، بجهة : مكتب ومراعة لرار رئٌس الجمهورٌة رل 2551لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -اكتوبر  6 -الحى الرابع  -سنتر المدٌنة التجارى  -الدور الثالث  - 44رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    2552لسنة  356محمود السٌد دمحم دمحم عرفات وشرٌكٌه   شركة  ،   -  622

،لٌدت فى  355555.555مباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة ل

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    2552لسنة  356، عن  6155برلم  25135122

 6 -الحى الرابع  -رى سنتر المدٌنة التجا -الدور الثالث  - 44على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

 -اكتوبر 

شركة  ،  تسوٌك وتورٌد الشنط والمبلبس الجاهزة والخردوات ومواد    NABETنبت للتسوٌك االلكترونى ومواد الدعاٌة  -  623

ع التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -الدعاٌة واالعبلن 

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  55555.555ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارا

التسوٌك  -، عن تسوٌك وتورٌد الشنط والمبلبس الجاهزة والخردوات ومواد الدعاٌة واالعبلن  5325برلم  25135111

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول االلكترونى عبر االنترنت     ٌجوز للشركة ان تكون له

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مرا

 -الدلى  -الدور االرضى  - 2شمة  -ش المروة  35الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 1322لسنة  125رلم  شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون   T.R.Mتً ار أم للتجارة والتوزٌع  -  635

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1322لسنة  121والمانون رلم 

مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -تجارة وتوزٌع المبلبس الجاهزة  -تجارة وتوزٌع اسمدة ومبٌدات ومشتماتهم  -ض المنظمة لهذا الغر

، عن  5332برلم  25135111،لٌدت فى  555555.555ٌجوز   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون 

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 

تجارة وتوزٌع اسمدة ومبٌدات ومشتماتهم  - لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 221ٌجوز ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تجارة وتوزٌع المبلبس الجاهزة  -

 -الحً الرابع  - 2المجاورة  -

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات    T.R.Mتً ار أم للتجارة والتوزٌع  -  631

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 تشتر

،لٌدت فى  555555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، عن للشركة ان تكون لها مصلحة  5332برلم  25135111

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا

 -الحً الرابع  - 2المجاورة  - 221الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الفٌدٌو االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه و -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    G M MEDIAجى ام مٌدٌا  -  632

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

ادارة  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -االذاعً (  فٌما عدا تملن استدٌوهات البث

 -، عن الدعاٌة واالعبلن  6524برلم  25135112،لٌدت فى  13555.555،رأس مالها      -وتشغٌل دور العرض السٌنمائى 

ٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والف

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌه من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -ذاعً ( وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث اال

-المجاورة السادسة  -، بجهة : الحى الخامس  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى  -واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 -اكتوبر  6 - 2شمة رلم  - 1552عمارة 

والثمافٌة والغنائٌة     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  شركة  ،  تنظٌم المهرجانات الفنٌة   G M MEDIAجى ام مٌدٌا  -  633

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز      ، عن تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة 6524برلم  25135112،لٌدت فى  13555.555،رأس مالها     

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

 -اكتوبر  6 - 2شمة رلم  - 1552عمارة -المجاورة السادسة  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى الخامس 

 -ة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة شرك   School Of Fashionإسكول أوف فاشون  -  634

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

شغٌل مركز ، عن الامة وت 5252برلم  25135152،لٌدت فى  12555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

التى تزاول 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 الهٌئات السالفة او 

ش المساحة  11عمار رلم  - 13السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

- 

والسٌنمائً   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان مونو مٌدٌا لبلنتاج الفنً  -  635

ح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

،لٌدت فى  15555.555ة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  5366برلم  25135115

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 -المهندسٌن   -أ ش دمشك من ش انس بن مالن  51الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تلفزٌونٌه والفٌدٌو مونو مٌدٌا لبلنتاج الفنً والسٌنمائً   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه وال -  636

-مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

ادارة  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -دٌوهات البث االذاعً ( فٌما عدا تملن است

،  5366برلم  25135115،لٌدت فى  15555.555تنظٌم المهرجانات الفنٌه   ،رأس مالها    -وتشغٌل دور العرض السٌنمائً 

التلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال عن االنتاج الفنً  والتوزٌع لبلفبلم السٌنمائٌه و

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌه من )تصوٌر 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر  -ستدٌوهات البث االذاعً ( وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن ا

أ ش  51تنظٌم المهرجانات الفنٌه ، بجهة :  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً  -واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً 

 -المهندسٌن   -دمشك من ش انس بن مالن 

الامة  -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -كة  ،  والثمافٌه والغنائٌه مونو مٌدٌا لبلنتاج الفنً والسٌنمائً   شر -  631

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

ل المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكما

والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف 

الامة  -عن والثمافٌه والغنائٌه ،  5366برلم  25135115،لٌدت فى  15555.555اجمالً المساحات المبنٌه   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات 

منشات الخاصه بها واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة او استكمال ال

والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً 

 -المهندسٌن   -أ ش دمشك من ش انس بن مالن  51مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه ، بجهة : 

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -مونو مٌدٌا لبلنتاج الفنً والسٌنمائً   شركة  ،  من الطالة االٌوائٌه للمشروع  -  632

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125المانون رلم 

اولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مز

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

،  5366برلم  25135115،لٌدت فى  15555.555   الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى   ،رأس مالها

لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -عن من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

لة غرضها اال بعد فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاو 1322

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، 

 -المهندسٌن   -ش دمشك من ش انس بن مالن أ  51بجهة : 
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 -2ت التجارٌة  التجارة العامة فً كل ماهو مسموح به لانوناً علً االخص االستٌراد والتصدٌر و التورٌدات الغذائٌة والتوكٌبل -،  

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -3اعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

 -6إدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات  -5الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف االغذٌة والمشروبات  -4معدات واجهزة المطاعم  

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا   ،رأس مالها    -1الحفبلت العامة والمعارض بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لذلن   إلامة وتنظٌم
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

التجارة العامة فً كل ماهو مسموح به لانوناً علً االخص االستٌراد  -، عن  6115برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555

اعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -2التجارٌة  والتصدٌر و التورٌدات الغذائٌة والتوكٌبلت 

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف االغذٌة  -4الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع معدات واجهزة المطاعم   -3المعلومات االلكترونٌة 

لحفبلت العامة والمعارض بشرط استصدار التراخٌص البلزمة إلامة وتنظٌم ا -6إدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات  -5والمشروبات 

 -الدور االول  -ش لبنان  16تمدٌم االستشارات )فٌما عدا ، بجهة :  -1لذلن  

شركة     International Roots For Foods and Drinks  I . R . F . Dشركة رووتس العالمٌة لبلغذٌة والمشروبات  -  155

فً شأن سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اي حك 1322لسنة  121( تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم ،  المالٌة والمانونٌة

فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بأحكام الموانٌن 

وائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المزانٌن والل

االنشطةوٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة 

ونٌة( تلتزم الشركة بأحكام المانون ، عن المالٌة والمان 6115برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555بأعمالها   ،رأس مالها   

فً شأن سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اي حك فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول علً 1322لسنة  121رلم 

التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما الٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام 

واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطةوٌجوز للشركة أن تكون لها المزانٌن 

الدور  -ش لبنان  16مصلحة او تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بأعمالها ، بجهة : 

 -االول 

شركة     International Roots For Foods and Drinks  I . R . F . Dة والمشروبات شركة رووتس العالمٌة لبلغذٌ -  151

،  او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج . كما ٌحوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

، عن او التً  6115برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555  بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها 

لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج . كما ٌحوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -الدور االول  -ش لبنان  16طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

شركة  ،  تجارة وتورٌد وتركٌب وتنسٌك االزهار والصٌانة المتنملة لكل    Ivyً لبٌع وشراء الورد واالزهار وتورٌدها أٌف -  152

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -ماسبك 

ضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد تعاونها على تحمٌك غر

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن تجارة وتورٌد  6251برلم  25135135،لٌدت فى  55555.555   التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وتركٌب وتنسٌك االزهار والصٌانة المتنملة لكل ماسبك 

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 F26 , 21 ,22ارلام والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدات 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -سنتر العتابً  -ب تجاري  4/ 3لطعة  -بالطابك االول 

شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    AM Pharmaاٌه ام فارما  -  153

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاواللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  5262برلم  25135152،لٌدت فى  13555.555،رأس مالها     

لمباشرة نشاطها ، بجهة :  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

 -المسلة  - 1شمة  - 2الدور  -ابراج الزراعٌن  4

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة والمكمبلت الغذائٌة والمستحضرات الطبٌة    AM Pharmaاٌه ام فارما  -  154

ٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة البٌطرٌة تجارة وتوزٌع االدوٌة والمكمبلت الغذائ

  -واالدوٌة البٌطرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة والمكمبلت الغذائٌة والمستحضرات  5262برلم  25135152،لٌدت فى  13555.555
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

المستحضرات الطبٌة ومستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة البٌطرٌة تجارة وتوزٌع االدوٌة والمكمبلت الغذائٌة و

  -التجمٌل واالدوٌة البٌطرٌة وتصنٌع كل ما سبك لدي الغٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ابراج  4لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، بجهة : لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

 -المسلة  - 1شمة  - 2الدور  -الزراعٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  المماوالت العامة    Top Worldتوب ورلد للمماوالت  -  155

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  5243برلم  25135151،لٌدت فى  255555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

باعمالها او  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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 

 -بجوار لاعة افراح فور سٌزون  -برج بٌرامٌذز فٌو  -تراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش دمحم متولً الشعراوي ال

 -الهرتم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات والكافترٌات    MY Coffeeلهوتً  -  156

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

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات  5256برلم  25135152،لٌدت فى  15555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات -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 

وعلى الشركة الحصول  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 -هرم سٌتً  - A1 - 12على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شرٌحة 

شركة  ،  الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها    TIA Foodsتٌا فودز  -  151

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات  ) بشرط  -لة االٌوائٌه للمشروع علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطا

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا    -استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

المطاعم  الثابثة والكافترٌات لتمدٌم الوجبات الجاهزة والمأكوالت الامة وتشغٌل وادارة   -استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز( 

، عن الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم  6545برلم  25135121،لٌدت فى  455555.555والمشروبات   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم  -ة االٌوائٌه للمشروع واال ٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطال

التجارة العامة والتوزٌع    -المعارض والمؤتمرات والمهرجانات  ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ( 

لمطاعم  الثابثة الامة وتشغٌل وادارة  ا -استغبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز(  -التورٌدات العمومٌة  -فٌما هو مسموح بة لانونا 

 - 12الحى  -روضة زاٌد  -مول المعز  3مكتب  A3والكافترٌات لتمدٌم الوجبات الجاهزة والمأكوالت والمشروبات ، بجهة : مبنى 

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة 

صلحة او تشترن شركة  ،  بكافة انواعها عدا المشروبات الكحولٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها م   TIA Foodsتٌا فودز  -  152

باى وجه من 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 

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها مراعاة

، عن بكافة انواعها عدا المشروبات الكحولٌة   ٌجوز للشركة  6545برلم  25135121،لٌدت فى  455555.555،رأس مالها     

ة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة  - 12الحى  -روضة زاٌد  -مول المعز  3مكتب  A3لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنى 
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ا واغراضها من شركة  ،   الامة وادارة وتشغٌل وحدات الطعام المتنملة بكافة انواعها واشكاله   TIA Foodsتٌا فودز  -  153

الامة وتشغٌل  -اعداد وتحضٌر وبٌع وتمدٌم الوجبات الجاهزة والمأكوالت والمشروبات بكافة انواعها عدا المشروبات الكحولٌة 

 الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او

رفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت ت

، عن الامة وادارة وتشغٌل وحدات الطعام  6545برلم  25135121،لٌدت فى  455555.555والشمك واالجنحة   ،رأس مالها   

اغراضها من اعداد وتحضٌر وبٌع وتمدٌم الوجبات الجاهزة والمأكوالت والمشروبات بكافة انواعها المتنملة بكافة انواعها واشكالها و

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة  -عدا المشروبات الكحولٌة 

هٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌ

 - 12الحى  -روضة زاٌد  -مول المعز  3مكتب  A3علً اال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة ، بجهة : مبنى 

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة 

،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس والمعاهد الفنٌة وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما  ماستر لبلنشطة الطبٌة والتعلٌمٌة   شركة  -  115

الامة وتشغٌل المستشفٌات  -انشاء دور الحضانه لبلطفال  -ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  -ة المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌ

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى   -االستثمار والتسوٌك العمارى  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة 

، عن الامة وتشغٌل  6542برلم  25135121،لٌدت فى  1555555.555تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع   ،رأس مالها   

انشاء  -وادارة المدارس والمعاهد الفنٌة وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

 -و طبٌة الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أ -دور الحضانه لبلطفال 

  -االستثمار والتسوٌك العمارى  -المماوالت العامة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

البوابة االولً  -منطمة ج  121استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع ، بجهة : 

 -الهرم  -الهرام هضبة ا -

ماستر لبلنشطة الطبٌة والتعلٌمٌة   شركة  ،  االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى  -  111

مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا 

ٌجوز  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355ر رئٌس الوزراء رلم المناطك الصادر بها لرا

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

،لٌدت فى  1555555.555ان تندمج   ،رأس مالها    تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

، عن االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض  6542برلم  25135121

االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  - 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355لرار رئٌس الوزراء رلم 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

 -الهرم  -هضبة االهرام  -البوابة االولً  -منطمة ج  121لها ان تندمج ، بجهة : غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

ماستر لبلنشطة الطبٌة والتعلٌمٌة   شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  112

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  6542برلم  25135121،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الهرم  -هضبة االهرام  -البوابة االولً  -منطمة ج  121على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اشرف دمحم علً البدهلً وشرٌكٌه   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  113

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  6552برلم  25135122،لٌدت فى  1555555.555

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  -بجهة : مبنً خلف مزارع دٌنا عثمان 

ها لابلة لبلستزراع  اشرف دمحم علً البدهلً وشرٌكٌه   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعل -  114

, 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 الوزراء رلم 

الامة وتشغٌل مصنع النتاج الزٌتون والمخلبلت مع  - 2552لسنة  356اعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومر 2551لسنة  355

،  6552برلم  25135122،لٌدت فى  1555555.555مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ا لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى عن استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعله
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هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع 

عاة لرار رئٌس ومرا 2551لسنة  355ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة وتشغٌل مصنع النتاج الزٌتون والمخلبلت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  - 2552لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  -السارٌة وعلى ، بجهة : مبنً خلف مزارع دٌنا عثمان 

التورٌدات  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الدرٌنً للدعاٌا واالعبلن   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن  -  115

الامة وتنظٌم المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض  -تورٌد مواد ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  -العمومٌة 

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشر -علً حدة ( 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

التجارة  -، عن الدعاٌة واالعبلن  6143برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

الامة وتنظٌم  -تورٌد مواد ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ٌجوز للشركة ا -المعارض ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة ( 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

ش  -ور االول الد - 136كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : عمار 

 -الشٌخ زاٌد  -(  1مجاورة )  -الحً السابع  -مٌدان االفك  -سعودي 

الدرٌنً للدعاٌا واالعبلن   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -  116

 6143برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555ا  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطه

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

الشٌخ  -(  1مجاورة )  -لحً السابع ا -مٌدان االفك  -ش سعودي  -الدور االول  - 136البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 -زاٌد 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة    ROYAL NUTSشركة روٌال ناتس للمواد الغذائٌة  -  111

مالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باع

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -، عن تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة  6115برلم  25135124،لٌدت فى  455555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة 

عاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد ت

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 - 3الدور الثانً مكتب  -المعز ببلزا  -نشاطها ، بجهة : الحً الثانً عشر  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد 
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اء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ شركة  ،  اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانش

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  

راكز تدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل انشاء وادارة م -الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدى من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنه    -تكنولوجٌا المعلومات 

لواعد  ، عن اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 5321برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة 

 -المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة  -وبٌانات  

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدى من  -كز تدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء وادارة مرا

 -الدلى  -نبٌل الولاد  13صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنه ، بجهة : 
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انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجال المعلومات   -شركة  ،  المحتوى العلمى ةالثمافى والفنى 

ها التى تزاول واالتصاالت وتطوٌرها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌر

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

انشاء وادارة مراكز  -، عن المحتوى العلمى ةالثمافى والفنى  5321برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجال المعلومات  واالتصاالت وتطوٌرها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌره

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

 -الدلى  -نبٌل الولاد  13، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
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 25135111،لٌدت فى  55555.555شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الدلى  -نبٌل الولاد  13، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  5321برلم 

تنظٌم  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة والشعر والحسم ) بٌوتً سنتر (    EFKإبتهال للتجمٌل  -  121

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -لتجمٌل الدوات التدرٌبٌة فً مجال ا

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

لمانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ا

، عن الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل للعناٌة  5334برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -التجمٌل تنظٌم الدوات التدرٌبٌة فً مجال  -بالبشرة والشعر والحسم ) بٌوتً سنتر ( 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ش جامعة الدول العربٌة  -الدور العاشر  - 66مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : عمار رلم 

- 

 55555.555شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها      EFKإبتهال للتجمٌل  -  122

الدور  - 66، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم  5334برلم  25135111،لٌدت فى 

 -ش جامعة الدول العربٌة  -العاشر 

ة او تشترن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح -تعبئة وتغلٌف البن لدي الغٌر  -فٌورا ماتٌن   شركة  ،  تجارة وتورٌد البن  -  123

باى وجه من 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 

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة اح

ٌجوز  -تعبئة وتغلٌف البن لدي الغٌر  -، عن تجارة وتورٌد البن  5322برلم  25135111،لٌدت فى  55555.555مالها   

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 -الهرم  -لسم االهرام  -ش فؤاد محً الدٌن من ش زغلول  1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات    ALLURIA For Tradingألورٌا للتجارة  -  124

لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -لعمومٌة ا

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  1322

الامة   -مزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الحصول على التراخٌص البلزمة ل

 6124برلم  25135123،لٌدت فى  55555555.555وتنظٌم المعارض والموتمرات والندوات والحفبلت العامة   ،رأس مالها   

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم  -ات العمومٌة ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌد

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

مة لمزاولة غرضها من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلز

الامة وتنظٌم المعارض والموتمرات والندوات والحفبلت   -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26برج  -ش االسراء  41 -الدور االول  - 154العامة ، بجهة : شمة 

بلم احمد وشركاه   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على رمضان دمحم عبد الس -  125

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  5344برلم  25135114،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

الهرم  -الطالبٌة  -كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش عباد الصالحٌن من ش عثمان محرم  الشركة الحصول على

- 

رمضان دمحم عبد السبلم احمد وشركاه   شركة  ،  أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان  -  126

 355ٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطر

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او  - 2552لسنة  356و لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة 

اج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النت -االلبان او التسمٌن او اللحوم 

،  5344برلم  25135114،لٌدت فى  355555.555الامة المزارع السمكٌة    مع مراعاة   ،رأس مالها    -التسمٌن او اللحوم 

عن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى 

لسنة  356و لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  - 2552

الامة المزارع السمكٌة    مع مراعاة ،  -نتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم والطٌور سواء كان ذلن ال

 -الهرم  -الطالبٌة  -بجهة : ش عباد الصالحٌن من ش عثمان محرم 

رٌد واجهزة التحكم كنترول بلس اٌجٌبت الكهرومٌكانٌكٌة   شركة  ،  شراء وتورٌد وبٌع وصٌانة اجهزة التكٌٌف والتب -  121

( ومتغٌرات السرعة واجهزة المٌاس ) حساسات الحرارة ولٌاس المناسٌب ( والمواتٌر والطلمبات ومحابس الهواء  PLCالمبرمجة ) 

وعدادات الموازٌن وخبلٌا الوزت وخطوط االناج والماكٌنات الخاصة بالمصانع وشركات المصاعد الكهروبائٌة وتصمٌم واعداد 

الامة وتشغٌل مركز  -التورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة  -فن وتركٌب وصٌانة خطوط االنتاج  -ولوحات توزٌع الكهرباء  لوحات التحكم

،  6161برلم  25135122،لٌدت فى  125555.555االشراف علً   ،رأس مالها    -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

( ومتغٌرات السرعة واجهزة المٌاس )  PLCرٌد واجهزة التحكم المبرمجة ) عن شراء وتورٌد وبٌع وصٌانة اجهزة التكٌٌف والتب

حساسات الحرارة ولٌاس المناسٌب ( والمواتٌر والطلمبات ومحابس الهواء وعدادات الموازٌن وخبلٌا الوزت وخطوط االناج 

فن وتركٌب  -ولوحات توزٌع الكهرباء  والماكٌنات الخاصة بالمصانع وشركات المصاعد الكهروبائٌة وتصمٌم واعداد لوحات التحكم

االشراف علً  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -التورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة  -وصٌانة خطوط االنتاج 

 - 11الحً  -مشروع مبارن المومً السكان الشباب  15منطمة  54عمارة  - 4، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -بت الكهرومٌكانٌكٌة   شركة  ،  تنفٌذ المشروعات كنترول بلس اٌجٌ -  122

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

شترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ت

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  ٌجوز -، عن تنفٌذ المشروعات  6161برلم  25135122،لٌدت فى  125555.555

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

ة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحت

 - 4احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 - 11الحً  -مشروع مبارن المومً السكان الشباب  15منطمة  54عمارة 

انشاء أو ادارة أو تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة (  -:  12نون شون ٌاو شى وشرٌكتٌه   شركة  ،  انشطة خاصة بما -  123

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة 

لسنة  356عاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومرا 2551لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز  12انشطة خارج لانون  -  2552

 12نون ، عن انشطة خاصة بما 6111برلم  25135123،لٌدت فى  355555.555مالى مستمل لبلنشطة الواردة   ،رأس مالها   

انشاء أو ادارة أو تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة ( تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  -: 

لسنة  355النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة  12انشطة خارج لانون  -  2552لسنة  356عاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ومرا 2551

 -بٌفرلى هٌلز  -والكافترٌات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لبلنشطة الواردة ، بجهة : فور مٌكس مول 

 -الشٌخ زاٌد 

كتٌه   شركة  ،  بمانون االستسمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع شون ٌاو شى وشرٌ -  135

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات  2511لسنة  12بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستسمار رلم 
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واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة احكام المةانٌن

، عن بمانون االستسمار وفى حالة  6111برلم  25135123،لٌدت فى  355555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وكذا التتمتع  2511لسنة  12ستسمار رلم عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اال

االنشطة خارج لانون االستسمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة احكام المةانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فور مٌكس مول 

 الجٌل الرلمى   شركة  ،   -  131

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات  -1

د البٌانات اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواع -2وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 3والتطبٌمات بمختلف انواعها 

ادخال البٌانات على    -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة  -1، عن  6533برلم  25135112،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها   

 -2من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3ٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد الب

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 6 -لرٌة المختار الى السادس  2ابع فٌبل الدور الر 6ادخال البٌانات على ، بجهة : شمة  -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -اكتوبر 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6الجٌل الرلمى   شركة  ،  الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -  132

تنفٌذ  -3وتداول البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل 2_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 1

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم  -12الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

، عن الحاسبات وبالوسائل  6533برلم  25135112،لٌدت فى  155555.555مٌمة المضافة بعد   ،رأس مالها   خدمات ال

_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب 1_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6االلكترونٌة 

االتصاالت  -15تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -3اول البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتد2علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم  -11وخدمات االنترنت 

 2الدور الرابع فٌبل  6ة المضافة بعد ، بجهة : شمة الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌم -12الصناعٌة 

 -اكتوبر  6 -لرٌة المختار الى السادس 

الامة  -13الجٌل الرلمى   شركة  ،  الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول  -  133

وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم  -14المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

 2553لسنة  64الحربى رلم  الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج

، عن الحصول على  6533برلم  25135112،لٌدت فى  155555.555انشاء وادارة مراكز التدرٌب   ،رأس مالها    -15( 

الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت  -13ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول 

 -14وااللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون السلكٌة والبلسلكٌة 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب ،  -15(  2553لسنة  64الحربى رلم  التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج

 -اكتوبر  6 -لرٌة المختار الى السادس  2الدور الرابع فٌبل  6بجهة : شمة 

الدعاٌة  -شركة  ،  بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده    ALLURIA For Tradingألورٌا للتجارة  -  134

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -ٌك االلكترونً التسو -واالعبلن 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 25135123،لٌدت فى  55555555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -التسوٌك االلكترونً  -عاٌة واالعبلن الد -، عن بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده  6124برلم 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

لحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ت
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الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26برج  -ش االسراء  41 -الدور االول  - 154البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

الحلول المتكاملة ) إسكو (   شركة  ،  تصمٌم وتورٌد وتركٌب شبكات التٌار الخفٌف بجمٌع انواعه وكامٌرات المرالبة  -  135

والسنتراالت واجهزة االنذار واطفاء الحرٌك واجهزة التحكم فً البوابات وانظمة الصوتٌات الداخلٌة وشبكات الكمبٌوتر الداخلٌة 

كافة المعدات واالالت واجهزة الكهربائٌة ولطع الغٌار الخاصة بها وكافة انواع االحبار وصٌانة كل وانظمة االتصال بالرادٌو و

الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -ماسبك 

، عن تصمٌم وتورٌد  6512برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها      -البلزمة لكل معرض علً حده 

وتركٌب شبكات التٌار الخفٌف بجمٌع انواعه وكامٌرات المرالبة والسنتراالت واجهزة االنذار واطفاء الحرٌك واجهزة التحكم فً 

فة المعدات واالالت واجهزة الكهربائٌة البوابات وانظمة الصوتٌات الداخلٌة وشبكات الكمبٌوتر الداخلٌة وانظمة االتصال بالرادٌو وكا

الامة وتنظٌم المعارض  -المماوالت العامة  -التورٌدات العمومٌة  -ولطع الغٌار الخاصة بها وكافة انواع االحبار وصٌانة كل ماسبك 

 -الحً الثامن  6/2، بجهة : فٌبل رلم  -والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حده 

 -المحور المركزي 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الحلول المتكاملة ) إسكو (   شركة  ،  تسوٌك كافة المنتجات  -  136

التمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ب -الدعاٌة واالعبلن  -

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص 

ى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با -التصدٌر  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21علٌها فى المادة 

الامة وتشغٌل  -، عن تسوٌك كافة المنتجات  6512برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -الدعاٌة واالعبلن  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

لتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة با

التصدٌر  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -المحور المركزي  -الحً الثامن  6/2وجه من الوجوة ، بجهة : فٌبل رلم  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -

الحلول المتكاملة ) إسكو (   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  131

فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السال

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

ها التى تزاول ، عن مع الشركات وغٌر 6512برلم  25135112،لٌدت فى  355555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ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

 -المحور المركزي  -الحً الثامن  6/2الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل رلم 

 -تجارة المبلبس  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به  لانونا  -اسواق حبلوة التجارٌة   شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئة  -  132

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مص

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة 

، عن تجارة الجملة  5255برلم  25135152،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة ان -تجارة المبلبس  -التجارة العامة فٌما هو مسموح به  لانونا  -والتجزئة 

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 التنفٌذٌ

,  15الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة 

مشروع سوق نوران التجاري الممام  154,  153,  151,  155,  33,  32,  31,  36,  22,  21,  26,  25,  22,  24

 -بالحً العاشر بالمجاورة الثالثة 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف مستحضرات    Gege Secretجى جى سٌكرت للتجارة والتصنٌع  -  133

التورٌدات العمومٌة     -التجارة العامة والتوزٌع  فٌما هو مسموح به لانونا  -تجمٌل والزٌوت بكافة أنواعها والعطور والصابون  

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 الامة  5156برلم  25135151،لٌدت فى  12555.555ٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذ
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التجارة العامة والتوزٌع   -وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف مستحضرات تجمٌل والزٌوت بكافة أنواعها والعطور والصابون  

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات التورٌدات العمومٌة    ٌجوز للشركة ان ت -فٌما 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 

 -الدور الثالث  - 1مع مراعاة ، بجهة : شمة فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 -العجوزة  -شارع مساكن احمد عرابى  - 11بلون 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    Gege Secretجى جى سٌكرت للتجارة والتصنٌع  -  145

، عن  5156برلم  25135151،لٌدت فى  12555.555ها   الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مال

 - 1احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -العجوزة  -شارع مساكن احمد عرابى  - 11بلون  -الدور الثالث 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة لتدرٌب    Gardens Academyجاردنز اكادٌمً  -  141

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -الامة وتشغٌل وادارة دور الحضانة لبلطفال  -االطفال 

نها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاو

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  13555.555اطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نش

الامة وتشغٌل  -، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة لتدرٌب االطفال  5254برلم  25135152

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -وادارة دور الحضانة لبلطفال 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -حدائك االهرام  -بوابة احمس  -د  234الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة 

فرٌدال حسٌن فؤاد طارق ابو بكر وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع زٌوت عطرٌة ومكسبات الطعم  -  142

والرائحة والنباتات والزٌوت الطبٌة والكٌماوٌات وانتاج العطور ومستحضرات التجمٌل والمنظفات الصناعٌة وعلى الشركة 

،  5226برلم  25135153،لٌدت فى  2555555.555شاطها  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخٌص البلزمه لمباشرة ن

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع زٌوت عطرٌة ومكسبات الطعم والرائحة والنباتات والزٌوت الطبٌة والكٌماوٌات وانتاج العطور 

لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطاع  ومستحضرات التجمٌل والمنظفات الصناعٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمه

 -مركز الوسطً  -بكوم ابو راضً 155الً  13لطع من  -الصناعات الغذائٌة المرحلة الثانٌة 

تجارة الجمله  -ٌاسر علً االبراهٌم العبود وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -  143

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة والتجزئه مع مراعاة اح

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف  5142برلم  25135121،لٌدت فى  355555.555نشاطها  ،رأس مالها   

وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة تجارة الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الم -المواد الغذائٌة 

 -مركز االمل التجاري الحً االول  5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الثناء للمماوالت   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  -  144

فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السال

برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ، عن لد تعاونها على  5333

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -الهرم  -ش ناصٌة اسامة الشاذلً  2جهة : على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، ب

 125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -مماوالت عامة  -الثناء للمماوالت   شركة  ،  استثمار عماري  -  145

شىء تاسٌس الشركة فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌن 1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

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  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -، عن استثمار عماري  5333برلم  25135111،لٌدت فى  155555.555اعمالها او التى   ،رأس مالها   تزاول اعماال شبٌهة ب

فى شان  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -مماوالت عامة 

شىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌن
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ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ش  2اعمالها او التى ، بجهة : تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ب

 -الهرم  -ناصٌة اسامة الشاذلً 

النمل البرى الدولى  والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع  -شركة  ،     S4أس فور للنمل الدولى والتصدٌر  -  146

ستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن وا

العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت   

باى وجه من الوجوة مع التصدٌر   حك استخدام العبلمات التجارٌة الفرنشاٌز      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -

النمل البرى الدولى   -، عن  5331برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المٌد بسجل 

خراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة الناللٌن واست

التصدٌر   حك استخدام العبلمات التجارٌة الفرنشاٌز      ٌجوز  -التمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت   

 13سنتر الشباب الحى  21ى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 -الشٌخ زاٌد  -بالدور الثانى 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او    S4أس فور للنمل الدولى والتصدٌر  -  141

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها  ، عن 5331برلم  25135111،لٌدت فى  1555555.555مالها   

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

ل على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -الشٌخ زاٌد  -بالدور الثانى  13سنتر الشباب الحى  21نشاطها ، بجهة : 

برومٌدٌا   شركة  ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع الفبلم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه   -  142

اعداد  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -لفنٌه من )تصوٌر والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال ا

 -وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

تنظٌم  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى  -جٌر التموٌلً تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التا

، عن االنتاج الفنً  والتوزٌع الفبلم  6162برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555المهرجنات الفنٌة   ،رأس مالها   

 -صوت  -الفنٌه من )تصوٌر السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسبلت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا  -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -ش عدن  21 - 12شمة  -تنظٌم المهرجنات الفنٌة ، بجهة : الدور االول  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى  -اجٌر التموٌلً الت

 -المهندسٌن  -متفرع من ش سورٌا 

ستثمار العمارى       اال -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -تعهدات فنٌة  -برومٌدٌا   شركة  ،  والثمافٌة والغنائٌة  -  143

ٌ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 

بما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ط

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌل الامة وتشغ -تعهدات فنٌة  -، عن والثمافٌة والغنائٌة  6162برلم  25135122،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

االستثمار العمارى       ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وادارة المطاعم والكافترٌات 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

لفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السا

ش  21 - 12شمة  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول 

 -المهندسٌن  -متفرع من ش سورٌا  -عدن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 -تجارة الحاصبلت الزراعٌة  -التصدٌر  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    AGRO Middle Eastأجرو مٌدل إٌست  -  155

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى م

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -، عن التورٌدات العمومٌة  6116برلم  25135123،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -تجارة الحاصبلت الزراعٌة  -التصدٌر 

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخار

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

سٌتً ستار  5رج ب -الدور السابع  - 1السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -لسم اكتوبر ثان  -محور خدمً  -

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و  -1 شركة  ،  "   Groswareجروس وٌر  -  151

 تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 
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 صورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت و -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت  -1 ، عن " 5232برلم  25135151،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها      -5

بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 
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 وبٌانات .  إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة -4

 -اكتوبر   6 -جنوب االحٌاء -المستثمر الصغٌر- 11لطعة  4، بجهة :  -5
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -3

 االتصاالت وخدمات االنترنت -15

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -اكتوبر   6 -جنوب االحٌاء -المستثمر الصغٌر- 11لطعة  4إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد ، بجهة :  -12

انشاء وادارة مراكز االستشارات  -16حثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات الجٌل الرلمى   شركة  ،  العداد البا -  153

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  11والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً  االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى -12

 والثمافى والفنى

 -16، عن العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  6533برلم  25135112،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

_  حاضنات االعمال  11انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما  -12التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

 -اكتوبر  6 -لرٌة المختار الى السادس  2الدور الرابع فٌبل  6فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ، بجهة : شمة 

كٌور وان لتجارة وتورٌد االدوٌة   شركة  ،  تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والعشبٌة ومستحضرات  -  154

التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌة والعبوات الدوائٌة والصابون والزٌوت 

 125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -بك لدى الغٌر الطبٌة والعطرٌة وتصنٌع كل ما س

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

، عن تجارة  6534برلم  25135112،لٌدت فى  2555555.555اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول   ،رأس مالها   

وتورٌد وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والعشبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الغذائٌة والمبٌدات الحشرٌة 

 -بك لدى الغٌر والمستلزمات واالجهزة والمعدات الطبٌة والعبوات الدوائٌة والصابون والزٌوت الطبٌة والعطرٌة وتصنٌع كل ما س

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول ، 

 -العمرانٌة  -محطة مدكور  -دات متفرع من ش الهنٌدي ش السا 1بجهة : 

كٌور وان لتجارة وتورٌد االدوٌة   شركة  ،  على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  -  155

رن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -ادارة الصٌدلٌات   -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

انٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

، عن على التراخٌص البلزمة  6534برلم  25135112،لٌدت فى  2555555.555والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان  -ادارة الصٌدلٌات   -لمزاولة 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  تكون لها مصلحة او تشترن

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ش السادات متفرع من ش الهنٌدي  1ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان

 -العمرانٌة  -محطة مدكور  -

كٌور وان لتجارة وتورٌد االدوٌة   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  156

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  6534برلم  25135112،لٌدت فى  2555555.555

 -العمرانٌة  -محطة مدكور  -ش السادات متفرع من ش الهنٌدي  1بجهة : 

 شركة  ،  الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    Groswareجروس وٌر  -  151

 خصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المت -13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -14
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األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -15

 والثمافً والفنً.

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

، عن الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  5232برلم  25135151،لٌدت فى  255555.555لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 المعلومات 

 ى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة ف -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.

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

 -اكتوبر   6 -جنوب االحٌاء -المستثمر الصغٌر- 11لطعة  4لد تعاونها على ، بجهة : 

ئات السالفة شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ   Groswareجروس وٌر  -  152

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 . 

مٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، عن تح 5232برلم  25135151،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

المستثمر - 11لطعة  4جهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، ب

 -اكتوبر   6 -جنوب االحٌاء -الصغٌر

 -تخزٌن بضائع الببلستٌن  -عباس للتشغٌل والتخزٌن   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة وتاجٌر المخازن بكافة انواعها  -  153

ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ٌجوز للشرك -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

فٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التن

، عن الامة وتشغٌل وادارة وتاجٌر المخازن  6523برلم  25135112،لٌدت فى  55555.555الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تخزٌن بضائع الببلستٌن  -بكافة انواعها 

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 

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -محور خدمً اول  - 11ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : المطعة المانون والئحتة التنفٌ

عباس للتشغٌل والتخزٌن   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  165

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  6523برلم  25135112،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة  -محور خدمً اول  - 11كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة 

به لانونا / التورٌدات شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح    MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  161

لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  1322

 -على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  الحصول

برلم  25135112،لٌدت فى  5555555.555الدعاٌة واالعبلن   ،رأس مالها    -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -ح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسمو 6532

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحص

الدعاٌة  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الشٌخ زاٌد  - 11ح  -المجموعة الثالثة  -ش المحور المركزي  - 25ق  - 3مج  - 25واالعبلن ، بجهة : فٌبل 
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تمدٌم االستشارات فً مجال  -الخدمات التسوٌمٌة للمنتجات  -شركة  ،     MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  162

تكنولوجٌا المعلومات والحاسبات االلٌة ونظم المعلومات ولواعد البٌانات والحلول المتكاملة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة 

ة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلم

اعمال  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

الخدمات  -، عن  6532برلم  25135112،لٌدت فى  5555555.555مالها    التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات   ،رأس

تمدٌم االستشارات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات والحاسبات االلٌة ونظم المعلومات ولواعد البٌانات والحلول  -التسوٌمٌة للمنتجات 

لمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا المتكاملة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتع

من  21االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 - 25ق  - 3مج  - 25هة : فٌبل اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ، بج -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -الشٌخ زاٌد  - 11ح  -المجموعة الثالثة  -ش المحور المركزي 

شركة  ،  ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم    MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  163

انتاج المحتوى االلكترونى  -ومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعل

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم  -بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل  لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب

، عن ولواعد  6532برلم  25135112،لٌدت فى  5555555.555انشاء وادارة المناطك   ،رأس مالها    -وتداول البٌانات 

ومات االلكترونٌة البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعل

ادخال البٌانات على الحاسبات  -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

وبالوسائل االلكترونٌة _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها _ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها 

ق  - 3مج  - 25انشاء وادارة المناطك ، بجهة : فٌبل  -علٌها _ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  والتدرٌب

 -الشٌخ زاٌد  - 11ح  -المجموعة الثالثة  -ش المحور المركزي  - 25

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -ة شركة  ،  التكنولوجٌة والحضانات العلمٌ   MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  164

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

ت ) الامة وتشغٌل وادارة مراكز االتصاال -ادخال البٌانات علً الحاسبات بالوسائل االلكترونٌة  -المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

اعداد دراسات  -االستثمار والتسوٌك العماري  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -الكول سنتر ( 

برلم  25135112،لٌدت فى  5555555.555شراء   ،رأس مالها    -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -الجدوي للمشروعات 

 -انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -ٌة ، عن التكنولوجٌة والحضانات العلم 6532

ادخال البٌانات علً  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب  -ت ) الكول سنتر ( الامة وتشغٌل وادارة مراكز االتصاال -الحاسبات بالوسائل االلكترونٌة 

شراء  -شراء وبٌع وتمسٌم االراضً  -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات  -االستثمار والتسوٌك العماري  -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 -ٌد الشٌخ زا - 11ح  -المجموعة الثالثة  -ش المحور المركزي  - 25ق  - 3مج  - 25، بجهة : فٌبل 

 -شركة  ،  وبٌع والامة وتاجٌر الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة    MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  165

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -انشاء وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

ات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشرك

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

، عن وبٌع  6532برلم  25135112،لٌدت فى  5555555.555ٌة   ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -انشاء وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -والامة وتاجٌر الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة 

شركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 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 

ش  - 25ق  - 3مج  - 25سارٌة ، بجهة : فٌبل طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -الشٌخ زاٌد  - 11ح  -المجموعة الثالثة  -المحور المركزي 

المنار للفنادق   شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  -  166

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 

، عن او تشترن باى وجه  5323برلم  25135116ت فى ،لٌد 55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 
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ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

 -الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فندق المنار 

 -ش عبد الحمٌد لطفً  13

تجارة  -كرٌم عمر لصناعة األدوٌة والمستحضرات الطبٌة   شركة  ،  التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة ومستحضرات التجمٌل  -  161

وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها 

و التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  155555.555زمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل   -، عن التصنٌع لدى الغٌر لبلدوٌة ومستحضرات التجمٌل  6514برلم  25135111

شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

فة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 فٌصل -ش اللبٌنى  53التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة كلٌة المواهب   شركة  ،  انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه (  -  162

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

خٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

، عن انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس )  6551برلم  25135111،لٌدت فى  355555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -فٌما عدا الدولٌه ( 

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 

الحً  -المجاورة السادسة  - 1251لطعة رلم  2اشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 -االول 

    ALHAYA GROUP     FOR              INVESTMENT     REAL ESTATEالهٌا جروب لبلستثمار والتسوٌك العمارى  -  163

 MARKETING     ،  التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت    ٌجوز  -ة المماوالت العام -االستثمار والتسوٌك العمارى  -شركة

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -االستثمار والتسوٌك العمارى  -، عن  6241برلم  25135131،لٌدت فى  15555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لمماوالت العامة ا

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ان تندمج فى الهٌئات السالفة

 21بالعمار رلم  2والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ٌولٌو 26امتداد 

شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    Treat meترٌت مً  -  115

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  6111برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الهرم  -هرام ) ز ( حدائك اال 335بالدور االول رلم  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

تسوٌك  -التورٌدات العمومٌة -شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Treat meترٌت مً  -  111

المستحضرات الطبٌة و البان االطفال و االعشاب و النباتات الطبٌة و االدوٌة البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل 

تصنٌع و تعبئة المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة و االدوٌة البٌطرٌة و  -ت الغذائٌة و المكمبل
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تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة  -الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة أمام الجهات الغٌر حكومٌة  -المكمبلت الغذائٌة لدى الغٌر 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  6111برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555مالها    ) فٌما عدا االستشارات   ،رأس

تسوٌك المستحضرات الطبٌة و البان االطفال و االعشاب و النباتات الطبٌة و االدوٌة  -التورٌدات العمومٌة -هو مسموح به لانونا 

تصنٌع و تعبئة المستحضرات الطبٌة و مستحضرات  -ت الغذائٌة البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و المكمبل

الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة أمام  -التجمٌل و المستلزمات الطبٌة و االدوٌة البٌطرٌة و المكمبلت الغذائٌة لدى الغٌر 

) ز (  335بالدور االول رلم  2ة : شمة رلم تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات ، بجه -الجهات الغٌر حكومٌة 

 -الهرم  -حدائك االهرام 

شركة  ،  المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ    Treat meترٌت مً  -  112

من  21ال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مج

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ا ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كم

، عن المانونٌة واالستشارات والدراسات  6111برلم  25135125،لٌدت فى  155555.555فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  21االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة  مجال

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

) ز (  335بالدور االول رلم  2ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : شمة رلم غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

 -الهرم  -حدائك االهرام 

شركة  ،   الامة وتشغٌل وادارة كوافٌر ومركز تجمٌل وما ٌشتمل علٌه من حمام مغربً    PURE BEAUTYبٌور بٌوتً  -  113

تجارة جمٌع مستلزمات انشطة الكوافٌر  -ٌة به واعمال المكٌاج وتجمٌل العرائس وبخار ولص وتصفٌف الشعر ومعالجته و العنا

ٌجوز للشركة  -ومراكز التجمٌل من شامبوهات وكرٌمات واكسسوارات وادوات مواد تجمٌل ) دون ممارسة العملٌات الجراحٌة ( 

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاو

،  6123برلم  25135125،لٌدت فى  1255555.555على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز   ،رأس مالها   

ة عن الامة وتشغٌل وادارة كوافٌر ومركز تجمٌل وما ٌشتمل علٌه من حمام مغربً وبخار ولص وتصفٌف الشعر ومعالجته و العناٌ

تجارة جمٌع مستلزمات انشطة الكوافٌر ومراكز التجمٌل من شامبوهات وكرٌمات  -به واعمال المكٌاج وتجمٌل العرائس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -واكسسوارات وادوات مواد تجمٌل ) دون ممارسة العملٌات الجراحٌة ( 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

 -المجاورة السادسة  -الحً الرابع  -الدور الثالث بالمركز التجاري الترفٌهً ) اٌدن سنتر (  - T15كما ٌجوز ، بجهة : الوحدة رلم 

 -الشٌخ زاٌد 

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام شركة  ،  له   PURE BEAUTYبٌور بٌوتً  -  114

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  6123لم بر 25135125،لٌدت فى  1255555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

الثالث بالمركز التجاري  الدور - T15الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة السادسة  -الحً الرابع  -الترفٌهً ) اٌدن سنتر ( 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    MOMENTAITSممٌنتا للتجارة والتورٌدات  -  115

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  6532لم بر 25135112،لٌدت فى  5555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -الشٌخ زاٌد  - 11ح  -المجموعة الثالثة  -ش المحور المركزي  - 25ق  - 3مج  - 25البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

ان تكون لها مصلحة او  شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى    ٌجوز للشركة   Keystoneكى ستون للتسوٌك العمارى  -  116

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنف

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، عن االستثمار والتسوٌك العمارى    ٌجوز للشركة ان تكون  5253برلم  25135152،لٌدت فى  45555.555،رأس مالها     

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  لها 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

 -العجوزة  - 6شمة  -ش جامعة الدول العربٌة  35لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

االسكان الذى تؤجر   -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،   االستثمار العمارى  -  111

ته بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر االدارى بشرط االٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة سواء الٌمت فى شكل بناء وحدا

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355واحد اوعدة ابنٌة   مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء اوبٌعها بحالتها اوبعد  شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن -  2552

 -، عن االستثمار العمارى  5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555الامة المنشات علٌها والامة   ،رأس مالها   

بالكامل خالٌة الغراض السكن غٌر االدارى بشرط االٌمل  االسكان الذى تؤجر وحداته  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

عدد الوحدات عن خمسٌن وحدة سكنٌة سواء الٌمت فى شكل بناء واحد اوعدة ابنٌة   مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الراضى بهدف تمسٌمها شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن ا -  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2551لسنة  355

الدور الثانى  - 6وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء اوبٌعها بحالتها اوبعد الامة المنشات علٌها والامة ، بجهة : الشمة رلم 

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة  - 5عمار رلم  -فوق االرضى 

حدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها اوتاجٌرها او ادارتها مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،  المبانى والو -  112

تجهٌز االراضى بمرافك البنٌة االساسٌة )مٌاه / صرف صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق (  -اواستغبللها لحسابها او حساب الغٌر 

شراء وبٌع وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة    -واستغبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن 

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى  -

والوحدات السكنٌة والتجارٌة  ، عن المبانى 5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555هاتٌن الحالتٌن   ،رأس مالها   

تجهٌز االراضى بمرافك البنٌة االساسٌة  -واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها اوتاجٌرها او ادارتها اواستغبللها لحسابها او حساب الغٌر 

شراء وبٌع  -ٌن )مٌاه / صرف صحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق ( واستغبللها بالتملٌن او االٌجار وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌاد

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع   -وتاجٌر والامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة   

 - 5عمار رلم  -الدور الثانى فوق االرضى  - 6, واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ، بجهة : الشمة رلم 

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة 

مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،  أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق  -  113

و  2551لسنة  355الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  - 2552لسنة  356ر رئٌس الجمهورٌة رلم لرا

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة 

، عن أن  5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555الحصول على   ،رأس مالها   اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد 

تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك 

 - 2552لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم و لرار  2551لسنة  355الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

فى  1322لسنة  121والمانون رلم  1322لسنة  125االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة   تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

حصول على شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد ال

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة  - 5عمار رلم  -الدور الثانى فوق االرضى  - 6، بجهة : الشمة رلم 

مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،  التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  -  125

االدارة  للفنادق والموتٌبلت  -والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا / التورٌدات العمومٌة   التجارة العامة -المنظمة لهذا الغرض 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد  2512لسنة  355والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

دق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة الامة وتشغٌل الفنا -بموافمة واجراءات الترخٌص بها   

، عن التراخٌص البلزمة لمزاولة  5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555واالنشطة المكمله   ،رأس مالها   

ة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة التجارة العام -غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 355االدارة  للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة    مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -لانونا / التورٌدات العمومٌة  

ادق ) الثابتة ( الامة وتشغٌل الفن -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها    2512لسنة 

 -الدور الثانى فوق االرضى  - 6والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله ، بجهة : الشمة رلم 

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة  - 5عمار رلم 
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات  مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،  او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او -  121

الخاصة بها والتوسع فٌها علً االلل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد 

مشروع     ٌجوز للشركة ان تكون اجالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه لل

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

، عن او المرتبطه بذلن سواء كانت  5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555غرضها فى مصر   ،رأس مالها   

ترفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها علً االلل مستوي الفنادق والموتٌبلت والشمك خدمٌه او 

واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم اوالٌزٌد اجالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات 

شروع     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للم

الدور الثانى فوق  - 6التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ، بجهة : الشمة رلم 

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة  - 5عمار رلم  -االرضى 

مكان للتطوٌر العمارى   شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  -  122

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن او فى الخارج كما  5261برلم  25135152،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    التراخٌص البلزمة

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 - 6شركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشمة رلم الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 -العجوزة  -ش جامعة الدول العربٌة  - 5عمار رلم  -الدور الثانى فوق االرضى 

السالفة أطلس للخدمات الطبٌة   شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  -  123

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 6155برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، عن على تحمٌك غ

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -المهندسٌن  -ش ابو المحاسن الشاذلً  14البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

أطلس للخدمات الطبٌة   شركة  ،  إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة  -  124

 -نان الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحة الفم واالس -تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة  -عبلجٌة او طبٌة 

الامة وتشغٌل مركز   -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً االطفال   -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً النسا والتولٌد 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -طبً متخصص فً الجراحة العامة 

، عن إلامة  6155برلم  25135122،لٌدت فى  55555.555التى لد تعاونها   ،رأس مالها   تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات  -وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عبلجٌة او طبٌة 

  -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً النسا والتولٌد  -ن الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً جراحة الفم واالسنا -الطبٌة 

ٌجوز للشركة ان  -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً الجراحة العامة   -الامة وتشغٌل مركز طبً متخصص فً االطفال 

تى لد تعاونها ، بجهة تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ال

 -المهندسٌن  -ش ابو المحاسن الشاذلً  14: 

التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Triple-Aتربٌل اٌه للدعاٌة واالعبلن  -  125

فى شان سجل  1322لسنة  121انون رلم والم 1322لسنة  125التوكٌبلت 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 

التسوٌك  -الدعاٌة واالعبلن  -البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن  6133برلم  25135123،لٌدت فى  55555.555الامة وتنظٌم المعارض والحفبلت العامة   ،رأس مالها    -االلكترونً 

 125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1322لسنة  121انون رلم والم 1322لسنة 

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

ش  1الامة وتنظٌم المعارض والحفبلت العامة ، بجهة :  -التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعبلن  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -فٌصل  -اللبٌنً  - 4الدور  -بن خلدون 

ٌجوز  -شركة  ،  ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معراض علً حدة (    Triple-Aتربٌل اٌه للدعاٌة واالعبلن  -  126

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌ

، عن ) بشرط استصدار التراخٌص  6133برلم  25135123،لٌدت فى  55555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع الشركات وغٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -البلزمة لكل معراض علً حدة ( 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

رات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -فٌصل  -اللبٌنً  - 4الدور  -ش بن خلدون  1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى  12دمحم عامر حسٌن لرٌع وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  121

اع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض تجعلها لابلة لبلستزر

االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها 

:  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356لجمهورٌة رلم ومراعاة لرار رئٌس ا 2551لسنة  355لرار رئٌس الوزراء رلم 

،  6133برلم  25135123،لٌدت فى  355555.555التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة   ،رأس مالها   

, واستزراع االراضى  : استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع  12عن انشطة داخل لانون 

المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 

 2551لسنة  355الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

: التصدٌر علً الشركة االلتزام بافراد حسابات  12انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356هورٌة رلم ومراعاة لرار رئٌس الجم

 -منشاة المناطر  -مالٌة مستملة ، بجهة : المنصورٌة بجوار مسجد محجوب 

لشركة بهذا الشروط دمحم عامر حسٌن لرٌع وشرٌكه   شركة  ،  لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام ا -  122

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  2511لسنة  12ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن لبلنشطة  6133برلم  25135123،لٌدت فى  355555.555كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    على

ر الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثما

تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام علً ان ال 2511لسنة  12رلم 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنصورٌة 

 -منشاة المناطر  -بجوار مسجد محجوب 

رچً   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة بلو إنٌ -  123

، عن التنفٌذٌة مع  5232برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 - 15رلم  -المجاورة االولى -الحً الرابع -مركز المدٌنة التجاري

 تسوٌك كافة المنتجات بلو إنٌرچً   شركة  ،  " -  135

والمسرحٌات و المسلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو  - "

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -األعمال الفنٌة من ) تصوٌر

 إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض)  كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث -

 اإلذاعً (

 تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  -

 تسوٌك كافة المنتجات ، عن " 5232برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555إدارة و تشغٌل   ،رأس مالها    -

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة  - "

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت  -األعمال الفنٌة من ) تصوٌر

و اماكن التصوٌر و دور العرض)  كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث  إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها -

 اإلذاعً (
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 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 تأجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  -

 - 15رلم  -المجاورة االولى -الحً الرابع -إدارة و تشغٌل ، بجهة : مركز المدٌنة التجاري -

 چً   شركة  ،  دور العرض السٌنمائى بلو إنٌر -  131

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة -

 إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده "

 الدعاٌة واالعبلن "

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة 

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 دور العرض السٌنمائى  5232برلم  25135151،لٌدت فى  155555.555طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة -

 إلامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات والحفبلت العامة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده "

 الدعاٌة واالعبلن "

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 

 - 15رلم  -لىالمجاورة االو -الحً الرابع -طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : مركز المدٌنة التجاري

شركة  ،  بٌع جمٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌة واالضاءة ومستلزماتها    KHABARIخباري لبلدوات الكهربائٌة  -  132

تصمٌم وتنفٌذ  -التصدٌر  -التجارة العامة والتوزٌعفٌما هو مسموح به لانون / التورٌدات العمومٌة  -وتورٌدها وتركٌبها وصٌانتها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -اءة عروض االض

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

، عن بٌع  6541برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555نون   ،رأس مالها   تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

التجارة العامة والتوزٌعفٌما هو  -جمٌع االدوات الكهربائٌة وااللكترونٌة واالضاءة ومستلزماتها وتورٌدها وتركٌبها وصٌانتها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -ة تصمٌم وتنفٌذ عروض االضاء -التصدٌر  -مسموح به لانون / التورٌدات العمومٌة 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

 5ن ، بجهة : شمة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانو

 -المحور المركزي  -سٌتً ستارز  - 5عمار  - 4الدور -

شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    KHABARIخباري لبلدوات الكهربائٌة  -  133

برلم  25135121،لٌدت فى  55555.555لها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ما

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  6541

 -المحور المركزي  -سٌتً ستارز  - 5عمار  - 4الدور - 5البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

المراكز  -مصطفً منجود مصطفً عٌد وشركائة   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائٌة بكافة انواعها حسٌن  -  134

التجارٌه وسبلسل االمداد داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم 

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة  2551لسنة  355رد بمرار رئٌس الوزراء رلم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما و

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  2552لسنة  356رلم 

، عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائٌة  6551م برل 25135121،لٌدت فى  1555555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء  -بكافة انواعها 

و مراعاة لرار رئٌس  2551لسنة  355والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  2552لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   162اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : لصاحبها حمزة عبد المنعم حلمى المهٌرات  ،  ت NATURAL RESULTSنتائج الطبٌعة    - 1

 تم محو/شطب السجل  أمر محو للغلك الممر   25135111، وفى تارٌخ 

،    2655الهدي لبلستثمار العماري والتجارة لصاحبها ) هوٌدا عشماوي مصطفً احمد (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 حوتم محو/شطب السجل  أمر م   25135124وفى تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  5153الندي للمنتجات الورلٌة لصاحبها ) احمد بن سعٌد بن سالم باحمٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  - 65تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة منطمة المخازن لطعة  25135151

وفً تارٌخ  5112هندي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الماسة للتجارة لصاحبها ) سبٌكه علً حسن المطوي الم -  2

  -البوابة االولً  -حدائك االهرام  -منطمة ز  361تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم  25135152

، تاجر فرد  EMMANOUIL SOFIANO POULOSلصاحبها  اٌمانوٌل صوفٌانو بولوس  PROTEUSبروتٌوس للبرمجٌات  -  3

  -مٌدان لبنان  -ش الحسٌنً  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135152وفً تارٌخ  5161سبك لٌده برلم      ،

وفً تارٌخ  5252لصاحبها )خالد فرٌد جابر على حمودة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Cairo Handكاٌرو هاند   -  4

  -مٌدان الجٌزة  -ش صبرى باشا  3 - 4أشٌر:   ، شمة رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 25135153

وفً تارٌخ  5135تارجت لتصنٌع السلع الغذائٌة لصاحبها ) محروس دمحم عطٌة ابو نواره ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

  -الحً الثانً المجاورة الثانٌة  532تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وفً تارٌخ  5135تارجت للصناعات الغذائٌة لصاحبها ) محروس دمحم عطٌة ابو نوارة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  -الحً الثانً المجاورة الثانٌة  532تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135153

وفً  5223السٌد حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد الفتاح الكسسوار المحمول لصاحبها ) احمد عبد الفتاح  -  1

  -اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش المحطة امام الوحدة المحلٌة  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135154تارٌخ 

وفً تارٌخ  5245االوائل لبلستثمار السٌاحً لصاحبها ) شرٌف احمد جوده حكم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

  -الفردوس  - 551شمة رلم  52تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عمارة  25135151

وفً  5246لصاحبها ) حسام عبد الرؤوف ابراهٌم علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     AGILE OBJECTاجاٌل اوبجٌكت  -  3

  -الهرم  -ش الرحمن  24 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 25135151تارٌخ 

لصاحبها ) حنفً بن موسً بن حنفً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     colosseoالحنفً لبلستثمار العماري والتجاره  -  15

 -شارع لبنان  13عمار رلم  -الدور الخامس  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة رلم  25135151وفً تارٌخ  5231

  -المهندسٌن  -اره كونكرٌت عم

تم تعدٌل العنوان  25135152وفً تارٌخ  5263المنار لصاحبها )دمحم جمال حافظ همام ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  -الدلى  -ش عبد الحمٌد لطفى  13, وصف الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  5261ر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها عماد عاطف حنا ندا ، تاج Prime Grainsبراٌم جرٌنز -  12

 -بٌاض العرب  -المنطمه الصناعٌه  235تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعه ارض رلم  25135152

وفً  5263( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Brigita Mulejلصاحبها )  برٌجٌتا موالي  Desert Moonدٌزٌرت مون  -  13

  -الهرم  -هضبة االهرام  -منطمة ) و (  251تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135152تارٌخ 

 5214الروان لتجارة الجملة والتجزئة والتصدٌر لصاحبها ) احمد رجب عبد الحً ادرٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  -الدور االرضً  -المول التجاري الحدٌث  -محور الكفراوي  24 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 25135152وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  5251لصاحبها ) ندا احمد عبد النبى ابو الوفا دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     EXTENSIONاكستٌنشن   -  15

الدور الثانى  -امام مستشفى رسالة  محطة المساحة -ش فٌصل الرئٌسى  434تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135152

-  

تم  25135115وفً تارٌخ  5232أوبٌتال مٌدٌكال لصاحبها ) اٌهاب دمحم عبد الحلٌم فراج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

  -الهرم  -شارع الملن فٌصل  114تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم  25135111وفً تارٌخ  5335دالٌا ابراهٌم إمام احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا ابراهٌم إمام لصاحبها )  -  11

خلف مصنع  -شارع سٌد زٌن خطاب  - 24الدور االول بعد االرضً بالعمار رلم  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

  -االدوٌة 

وفً تارٌخ  5313علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) عماد الدٌن فاروق دمحم  PUP UPبوب أب  -  12

  -العمرانٌة  -ش السبلم  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135111

وفً  5343لصاحبها ) دمحم اسامه دمحم عبد الجواد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     M Oام او لبلنتاج الفنً والتوزٌع  -  13

  -ش المحور المركزي  45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135114تارٌخ 

الرضوان للتجارة واالستثمار العمارى لصاحبها ) شعبان عبد الممصود عبد الوهاب احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

ابو النمرس  -الزراعى منٌل شٌحة   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك مصر اسوان  25135115وفً تارٌخ  5353

-  

وفً  5363عصام ابو ستة للمنتجات الببلستٌكٌة   لصاحبها )عصام امٌن ابراهٌم ابو ستة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -وبر اكت 6 -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  - 112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة 25135115تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وفً  5362الحضارة لصناعة وتجارة االثاث لصاحبها ) دمحم راتب عبد الحمٌد سرٌول ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -مجمع االمل الصناعً شارع حماده امام  6مبنً  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم  25135115تارٌخ 

لصاحبها         ) دمحم اشرف احمد صبلح الدٌن حبلوة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     SOUQ BRANDSسوق براندز  -  23

 -محور خدمات المركزى  - 44/2/1لطعة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحى العاشر  25135115وفً تارٌخ  5353

  -اكتوبر  6

وفً  5356الرؤٌة العمبللة للنمل البرى لصاحبها )عبدهللا بن على بن بخٌت الزهرانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

جراج  -بنً سوٌف  -الطرٌك الدائري  -برج الدائري  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حً الزهور  25135115تارٌخ 

  -كوم ابو راضً 

لصاحبها ) عمرو دمحم ذكً عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MOV MEDIA PRODUCTIONنتاج الفنً موف لبل -  25

  - 13شمة رلم  -الدور الرابع  -ش الملن فٌصل  22تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135116وفً تارٌخ  5324

 25135116وفً تارٌخ  5332راجح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اكس للمنتجات الجلدٌة لصاحبها ) حسام دمحم حسن -  26

  -المهندسٌن  -ش المحروسة من ش احمد عرابً  11 - 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

ً تارٌخ وف 5323االهرامات لبلستثمار العماري لصاحبها ) سامح عزت بسطه جرجس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -ش الهرم  432تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135116

مصر والسودان لتجارة االعشاب ومشتمات العطارة واالخشاب لصاحبها ) احمد حسانٌن احمد محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

  -فٌصل  -ش  151تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135116وفً تارٌخ  5312لٌده برلم    

 5334مكاسب لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها ) عبد هللا احمد دمحم عبده االحمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  -المهندسٌن  -ش جامعة الدول العربٌة  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135116وفً تارٌخ 

وفً  5311لصاحبها ) هبة سمٌر محمود زكى الطوٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Media Crowdمٌدٌا كراود  -  35

  -الدلى  - 5شمة  - 2الدور  -ب ش عامر 25تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135116تارٌخ 

وفً تارٌخ  6553ٌده برلم    جلورٌا لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) مثنً عصمت حمو برازي ( ، تاجر فرد ،  سبك ل -  31

  - 146المنطمة الصناعٌة الثالثة لطعة  -أ  2بمجمع  241تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مصنع رلم  25135111

وفً تارٌخ  5511بٌورالٌف للتعبئة والتغلٌف لصاحبها )اٌرٌس فكرى شاكر سابا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  -المنطمة الصناعٌة بالفٌوم الجدٌدة  - 42تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المطعة  تم 25135111

وفً تارٌخ  5511لصاحبها ) اٌرٌس فكري شاكر سابا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     IDEAاٌدٌا للتعبئة والتغلٌف  -  33

  -منطمة الصناعٌة بالفٌوم الجدٌدة ال - 42تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المطعة  25135111

وفً  6551لصاحبها) احمد ناضر عبد السبلم الشربٌنى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     DENTAN MISRدنتان مصر  -  34

  - 1ش  -هـ مكرر حدائك االهرام  31 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، غرفة بالدور االول  25135111تارٌخ 

تم تعدٌل  25135112وفً تارٌخ  6535لجونة لصاحبها ) جمبلت سعد دمحم عٌسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  35

 -الدلى   -ش جمال سالم  45العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  6525  االسرة السعٌدة للمواد الغذائٌة لصاحبها ) مروان ٌحً ٌحً ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  36

  -مدٌنة الفردوس  -/ ب  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش الفندق  25135112

تم تعدٌل  25135112وفً تارٌخ  6521وادى الرافدٌن لصاحبها ) ناظم حمود عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -اكتوبر  6 -ا جاردنز مٌن - G 23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فٌبل 

تم  25135112وفً تارٌخ  6522الملكه فوم لصاحبها )اٌلٌا عٌاد مسٌحة ارمانٌوس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  -ٌولٌو  23تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وفً  6546( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌوتً سنتر لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) محسن فؤاد ابراهٌم عبد العال  -  33

  -اوسٌم  -ش عمر بن الخطاب  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135121تارٌخ 

وفً تارٌخ  6563لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Vessel-egاي جً       -فٌسٌل  -  45

  -الشٌخ زاٌد  - 4المجاورة  - 13أ الحً  15نوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الع 25135122

لصاحبها ) احمد معوض احمد عبد الحفٌظ ( ، تاجر فرد ،  سبك  Stop For Web Solutionsاستوب فور وٌب سولٌوشنز  -  41

  -العمرانٌة  -عة الزمر ش تر 13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135122وفً تارٌخ  6566لٌده برلم    

وفً تارٌخ  6553( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    GUILIGANGفرست الٌن للصناعة لصاحبها ) جوى لٌجانغ  -  42

  -بجوار بنزٌنة عمرو سبلمة  -كومبرة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك كفر حكٌم العمومى  25135122

 25135122وفً تارٌخ  6512فارس بن علٌان بن ظافر اللممانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بترو وان لصاحبها ) -  43

  -الشٌخ زاٌد  -الحى الخامس المجاورة االولى  213تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فٌبل رلم 

 6511 سٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العهد البلستثمار السٌاحً والعماري والمماوالت لصاحبها ) ٌوسف احمد دمحم -  44

  -المهندسٌن  -ش دجلة  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6155االحفاد لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها ) دمحم عدنان ٌاسٌن الجنابى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -مدٌنة الفٌوم  -عزبةالشركة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الناصرٌة  25135124

وفً تارٌخ  6151لصاحبها ) مصطفى مجدى امام دٌاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Capital homeكابٌتال هوم  -  46

الشٌخ زاٌد  -المجاورة االولى  -الحى السابع  - 112عمارة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور االرضى  25135124

-  

وفً تارٌخ  6114فاروق لبلستثمار العمارى لصاحبها ) عٌد فاروق حافظ لطب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -كرداسة  -المعتمدٌة  -ش فاروق الحاج على  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135125

وفً تارٌخ  6123وبر للتجارة لصاحبها ) لدرٌة خمٌس ابو المجد طلب عزب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكت -  42

  -الحً السادس  - 2مجاورة  - 31عمارة  - 3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  25135125

وفً تارٌخ  6122 ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) ندا احمد عبد النبً ابو الوفا دمحم EXCEPTIONاكسبشٌن  -  43

  -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  64 -الدور الخامس  - 14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شمة  25135125

ً تارٌخ وف 6122دمحم عبد الوهاب دمحم طه لصاحبها ) دمحم عبد الوهاب دمحم طه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

صناعات ثمٌلة ( المطاع التعدٌنً  31/  4بالمنطمة الصناعٌة )  51تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة رلم  25135125

-  

 6166المكتب السعودى لبلستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -المنٌب  -شارع البحر االعظم  -ابراج المانسترلى  34تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  555النور ستار لبلستثمار العماري لصاحبها )شرٌف ممدوح خلف اسماعٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 -الحً الثانً عشر  -اكتوبر ثان  -سنتر العمرانٌة  3رلم  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل 25135122

وفً تارٌخ  6135النسمه لبلستثمار لصاحبها ) نسمه دمحم عبد العاطً حسنٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  -امبابه  -وراق العرب  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش مجدي رشاد  25135123

وفً تارٌخ  6112محمود عبد هللا للتجارة لصاحبها ) محمود عبد هللا عثمان حمزه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

  -الهرم  -الطالبٌة  -الكوم االخضر  -ش االٌمان من ش ترسا  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135123

وفً تارٌخ  6113د ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العلمٌن للببلستٌن لصاحبها ) السٌ -  55

  -الهرم  -منشاة البكاري  -ش االزهر 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تم  25135123فً تارٌخ و 6135النسر للنمل البري لصاحبها ) دمحم بابكر عباس بشٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -دكتور الشٌن  -ش سعٌد الفولً  1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم  25135135وفً تارٌخ  313مكة لنشارة الخشب لصاحبها ) دمحم حسن حسن موسً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -بجوار جمعٌة رساله  -المرٌوطٌة  -طرٌك سماره  -مت تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا

وفً تارٌخ  6252جمال رزق ٌوسف لصاحبها ) جمال رزق ٌوسف ابو السعود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  -اكتوبر  6 - 15الحى  4الجاورة رلم  125تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور الثانى عمارة  25135135

وفً تارٌخ  6224المصرٌة لتشكٌل المعادن لصاحبها ) نصر عٌد حسنٌن جوهر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  -ابو رواش   -ش مطبعة هاي استندرد  -مصر اسكندرٌة الصحراوي  26تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ن  25135135

وفً  6213ٌة لصاحبها عبد العزٌز علً حسن النكبلوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    النكبلوي للصناعه والتجارة الدول -  65

  -الصف  -طرٌك االوتوستراد  16تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135135تارٌخ 

 25135131وفً تارٌخ  6245البشاٌر لبلتصاالت لصاحبها ) احمد جبلل داود ابو شنب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش الشركة العالمٌة ) الشٌشٌنً (  66تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

د ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) احمد محمود عبد الرحمن محمو egy chinaالمصرٌه الصٌنٌه للصناعات   -  1

الامة   -: 2511لسنة  12تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اصبح غرض : انشطة داخل لانون 25135154وفً تارٌخ  665

 12تنشطة خارج لانون  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع االدوات المنزلٌة والمنتجات الببلستكٌه ومنتجات االستانلس ستٌل وااللومنٌوم 

: التصدٌر  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لبلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حالة عدم  2511ة لسن

وكذا التتمتع  25511لسنه  12التزام الشركة بهذا الشرٌط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون هااالنشطة خارج لانون اال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  5153الندي للمنتجات الورلٌة لصاحبها ) احمد بن سعٌد بن سالم باحمٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 شركة , وصف التأشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع ال25135151

، تاجر فرد  EMMANOUIL SOFIANO POULOSلصاحبها  اٌمانوٌل صوفٌانو بولوس  PROTEUSبروتٌوس للبرمجٌات  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152وفً تارٌخ  5161،  سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  5112المطوي المهندي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الماسة للتجارة لصاحبها ) سبٌكه علً حسن  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152

وفً تارٌخ  5135تارجت لتصنٌع السلع الغذائٌة لصاحبها ) محروس دمحم عطٌة ابو نواره ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 , وصف التأشٌر: استثمار تم تعدٌل نوع الشركة25135153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وفً تارٌخ  5135تارجت للصناعات الغذائٌة لصاحبها ) محروس دمحم عطٌة ابو نوارة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135153

وفً تارٌخ  5252ر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها )خالد فرٌد جابر على حمودة ( ، تاج Cairo Handكاٌرو هاند   -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135153

وفً  5223احمد عبد الفتاح الكسسوار المحمول لصاحبها ) احمد عبد الفتاح السٌد حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25135154تارٌخ 

لصاحبها ) حنفً بن موسً بن حنفً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    colosseoالحنفً لبلستثمار العماري والتجاره  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135151وفً تارٌخ  5231

وفً تارٌخ  5245جر فرد ،  سبك لٌده برلم   االوائل لبلستثمار السٌاحً لصاحبها ) شرٌف احمد جوده حكم ( ، تا -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135151

وفً  5246لصاحبها ) حسام عبد الرؤوف ابراهٌم علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    AGILE OBJECTاجاٌل اوبجٌكت  -  15

 ثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: است25135151تارٌخ 

وفً تارٌخ  5261لصاحبها عماد عاطف حنا ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Prime Grainsبراٌم جرٌنز -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152

وفً تارٌخ  5251لصاحبها ) ندا احمد عبد النبى ابو الوفا دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    EXTENSIONاكستٌنشن   -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152

تم تعدٌل نوع 25135152 وفً تارٌخ 5263المنار لصاحبها )دمحم جمال حافظ همام ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

وفً  5263( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Brigita Mulejلصاحبها )  برٌجٌتا موالي  Desert Moonدٌزٌرت مون  -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152تارٌخ 

 5214لتصدٌر لصاحبها ) احمد رجب عبد الحً ادرٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الروان لتجارة الجملة والتجزئة وا -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135152وفً تارٌخ 

تم 25135115وفً تارٌخ  5232أوبٌتال مٌدٌكال لصاحبها ) اٌهاب دمحم عبد الحلٌم فراج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  5313لصاحبها ) عماد الدٌن فاروق دمحم علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    PUP UPبوب أب  -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135111

تم 25135111وفً تارٌخ  5335تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا ابراهٌم إمام لصاحبها ) دالٌا ابراهٌم إمام احمد ( ، -  12

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  5343لصاحبها ) دمحم اسامه دمحم عبد الجواد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    M Oام او لبلنتاج الفنً والتوزٌع  -  13

 شٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأ25135114

وفً  5356الرؤٌة العمبللة للنمل البرى لصاحبها )عبدهللا بن على بن بخٌت الزهرانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135115تارٌخ 

ن حبلوة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها         ) دمحم اشرف احمد صبلح الدٌ SOUQ BRANDSسوق براندز  -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135115وفً تارٌخ  5353



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

الرضوان للتجارة واالستثمار العمارى لصاحبها ) شعبان عبد الممصود عبد الوهاب احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وع الشركة , وصف التأشٌر: استثمارتم تعدٌل ن25135115وفً تارٌخ  5353

وفً  5363عصام ابو ستة للمنتجات الببلستٌكٌة   لصاحبها )عصام امٌن ابراهٌم ابو ستة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135115تارٌخ 

وفً  5362 راتب عبد الحمٌد سرٌول ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحضارة لصناعة وتجارة االثاث لصاحبها ) دمحم -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135115تارٌخ 

مصر والسودان لتجارة االعشاب ومشتمات العطارة واالخشاب لصاحبها ) احمد حسانٌن احمد محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116ارٌخ وفً ت 5312لٌده برلم   

وفً  5311لصاحبها ) هبة سمٌر محمود زكى الطوٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Media Crowdمٌدٌا كراود  -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116تارٌخ 

وفً تارٌخ  5323احبها ) سامح عزت بسطه جرجس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االهرامات لبلستثمار العماري لص -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116

لصاحبها ) عمرو دمحم ذكً عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    MOV MEDIA PRODUCTIONموف لبلنتاج الفنً  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116وفً تارٌخ  5324

 5334مكاسب لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها ) عبد هللا احمد دمحم عبده االحمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  5332بها ) حسام دمحم حسن راجح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكس للمنتجات الجلدٌة لصاح -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135116

وفً  6551لصاحبها) احمد ناضر عبد السبلم الشربٌنى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    DENTAN MISRدنتان مصر  -  31

 ع الشركة , وصف التأشٌر: استثمارتم تعدٌل نو25135111تارٌخ 

وفً تارٌخ  6553جلورٌا لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) مثنً عصمت حمو برازي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135111

وفً تارٌخ  6525هٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االسرة السعٌدة للمواد الغذائٌة لصاحبها ) مروان ٌحً ٌحً ابرا -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135112

تم تعدٌل نوع 25135112وفً تارٌخ  6535الجونة لصاحبها ) جمبلت سعد دمحم عٌسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل 25135112وفً تارٌخ  6521رافدٌن لصاحبها ) ناظم حمود عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وادى ال -  35

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل 25135112وفً تارٌخ  6522الملكه فوم لصاحبها )اٌلٌا عٌاد مسٌحة ارمانٌوس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 شركة , وصف التأشٌر: استثمارنوع ال

وفً  6546بٌوتً سنتر لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ) محسن فؤاد ابراهٌم عبد العال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135121تارٌخ 

وفً تارٌخ  6553تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( ،GUILIGANGفرست الٌن للصناعة لصاحبها ) جوى لٌجانغ  -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135122

وفً تارٌخ  6563لصاحبها ) احمد ٌحً حلمً دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Vessel-egاي جً       -فٌسٌل  -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تم 25135122وفً تارٌخ  6512بترو وان لصاحبها ) فارس بن علٌان بن ظافر اللممانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

لصاحبها ) احمد معوض احمد عبد الحفٌظ ( ، تاجر فرد ،  سبك  Stop For Web Solutionsاستوب فور وٌب سولٌوشنز  -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135122وفً تارٌخ  6566لٌده برلم   

 6511دمحم سٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العهد البلستثمار السٌاحً والعماري والمماوالت لصاحبها ) ٌوسف احمد -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6151لصاحبها ) مصطفى مجدى امام دٌاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Capital homeكابٌتال هوم  -  43

 ٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأش25135124

وفً تارٌخ  6155االحفاد لتنمٌة الثروة الحٌوانٌة لصاحبها ) دمحم عدنان ٌاسٌن الجنابى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135124

وفً تارٌخ  6114سبك لٌده برلم     فاروق لبلستثمار العمارى لصاحبها ) عٌد فاروق حافظ لطب ( ، تاجر فرد ، -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135125

وفً تارٌخ  6122دمحم عبد الوهاب دمحم طه لصاحبها ) دمحم عبد الوهاب دمحم طه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135125

وفً تارٌخ  6122لصاحبها ) ندا احمد عبد النبً ابو الوفا دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    EXCEPTIONشٌن اكسب -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135125

تارٌخ  وفً 6123اكتوبر للتجارة لصاحبها ) لدرٌة خمٌس ابو المجد طلب عزب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135125

 6166المكتب السعودى لبلستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6112تجارة لصاحبها ) محمود عبد هللا عثمان حمزه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد هللا لل -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135123

وفً تارٌخ  6113العلمٌن للببلستٌن لصاحبها ) السٌد ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135123

وفً تارٌخ  6135النسمه لبلستثمار لصاحبها ) نسمه دمحم عبد العاطً حسنٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135123

تم 25135123وفً تارٌخ  6135اس بشٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   النسر للنمل البري لصاحبها ) دمحم بابكر عب -  53

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  6252جمال رزق ٌوسف لصاحبها ) جمال رزق ٌوسف ابو السعود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 ارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثم25135135

وفً  6213النكبلوي للصناعه والتجارة الدولٌة لصاحبها عبد العزٌز علً حسن النكبلوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135135تارٌخ 

وفً تارٌخ  6224ه برلم   المصرٌة لتشكٌل المعادن لصاحبها ) نصر عٌد حسنٌن جوهر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135135

وفً تارٌخ  6245البشاٌر لبلتصاالت لصاحبها ) احمد جبلل داود ابو شنب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: استثمار25135131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تارجت للصناعات الغذائٌة لصاحبها )  5135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135115،  فى تارٌخ :   -  1

 رة (  محروس دمحم عطٌة ابو نوا

لصاحبها )  IDEAالى: اٌدٌا للتعبئة والتغلٌف  5511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25135111،  فى تارٌخ :   -  2

 اٌرٌس فكري شاكر سابا (  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25135152، وفى تارٌخ    2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 أمر محو ونمل الممر

تم محو/شطب السجل     25135152، وفى تارٌخ    2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 أمر محو

تم محو/شطب السجل     25135152، وفى تارٌخ    2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 أمر محو

تم محو/شطب    25135153، وفى تارٌخ    1421كارم صبلح مصطفً وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  أمر محو لنمل الممر

تم محو/شطب    25135153، وفى تارٌخ    1421صبلح مصطفً وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : كارم    - 5

 السجل  أمر محو لنمل الممر

تم    25135152، وفى تارٌخ    112النهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 ل الممرمحو/شطب السجل  أمر محو للنم

، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   EL- NAHAR OIL Service& Cateringالنهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة    - 1

 تم محو/شطب السجل  أمر محو للنمل الممر   25135152، وفى تارٌخ    112

تم    25135152، وفى تارٌخ    613ا برلم : نشات صبلح عبد المحسن عبد العظٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌده   - 2

 محو/شطب السجل  أمر محو للنمل الممر

   25135152، وفى تارٌخ    2512اٌكوتن للطاله الشمسٌه وانظمه االوتومٌشن  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 تم محو/شطب السجل  أمر محو للنمل الممر

تم    25135114، وفى تارٌخ    3515ندسة و التجارة امٌتكو  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : الكهرومٌكانٌكٌة لله   - 15

 محو/شطب السجل  أمر محو للنمل الممر

   25135112، وفى تارٌخ    2336كاٌرو دبى الدارة المطاعم )شاورما باشا(  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 أمر محو لغلك الفرع تم محو/شطب السجل 

، وفى تارٌخ    3345شركة المكتبة الخٌرٌة للطباعة والنشر والتوزٌع  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الممر   25135122

، وفى تارٌخ    1535، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم :   Capital Constructionsكابٌتال كونستراكشنز     - 13

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل الممر   25135122

تم    25135122، وفى تارٌخ    3315الوالى النتاج مستلزمات البناء ش م م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  أمر محو وذلن لمحو السجل الرئٌسً

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 

تم تعدٌل رأس  25135152وفً تارٌخ   ، 112النهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   3155555.555تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف ال

 112ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، EL- NAHAR OIL Service& Cateringالنهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة  -  2

 جنٌه   3155555.555س مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ 25135152وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  25135152وفً تارٌخ   ، 112النهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   3155555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 112ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، EL- NAHAR OIL Service& Cateringة النهار للخدمات البترولٌة والتغذٌ -  4

 جنٌه   3155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25135152وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25135125خ   ،وفً تارٌ 5451ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، DiGiPLدٌجٌبل  -  5

 جنٌه   335555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25135125وفً تارٌخ   ، 5451ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، DiGiPLدٌجٌبل  -  6

 جنٌه   335555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25135125وفً تارٌخ   ، 5451ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، DiGiPLدٌجٌبل  -  1

 جنٌه   335555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25135125ٌخ   ،وفً تار 5451ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، DiGiPLدٌجٌبل  -  2

 جنٌه   335555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25135125وفً تارٌخ   ، 5644ماجد وجٌه عبد الممصود حنٌن وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2555555.555رأس مالها ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس  25135125وفً تارٌخ   ، 3511المتحدة لبلستثمار والتورٌدات ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   355555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25135122وفً تارٌخ   ، 2245دودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة شخص واحد مح JADجاد للتصدٌر  -  11

 جنٌه   1514645.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل 25135122وفً تارٌخ   ، 2245شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، JADجاد للتصدٌر  -  12

 جنٌه   1514645.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25135122وفً تارٌخ   ، 2245شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، سبك لٌدها برلم ، JADجاد للتصدٌر  -  13

 جنٌه   1514645.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  2422الجبلل الدارة المطاعم والكافترٌات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

حدائك االهرام  -ج شارع جاردٌنٌا  3لعمار رلم علوي با 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل تجاري رلم  25135151

 -) كافٌه دٌبرٌسو ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25135152وفً تارٌخ  5531وى كٌر للصناعات الدوائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

  -شرق مدٌنة نصر  -منطمة سادسة  -( شارع دمحم النادي  42( عمار رلم )  22( بلون )  13وصف الـتأشٌر:   ، لطعة ) 

تم تعدٌل العنوان ,  25135152وفً تارٌخ  5531وى كٌر للصناعات الدوائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

  -التجمع الخامس  -المول التجاري بمشروع رٌزٌنٌا  -( الدور االرضً  13وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم ) 

تم تعدٌل العنوان ,  25135152وفً تارٌخ  5531صناعات الدوائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    وى كٌر لل -  4

 -من شارع التحرٌر  -ش علً عبد الحلٌم البهً  4وصف الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 25135152وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  -لسم الهرم  -اخر فٌصل  -ترعة المنصورٌة  -ناحٌه زمام كفرة نصار -حوض الشروة  2وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25135152وفً تارٌخ  2544اسٌا فارما لتجارة االدوٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 وبذلن تم محو المٌد   -الجٌزة  -الهرم  -المرٌوطٌة  -الدور الرابع  -ش ستودٌو مصر  65الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  1251، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ROYAL  ROSEروٌال روز لتجارة المواد الغذائٌة    -  1

 - K3المحله الكبري  -طرٌك طنطا  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العروبة مول طنطا  25135152

لعنوان , تم تعدٌل ا 25135153وفً تارٌخ  1421كارم صبلح مصطفً وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

وبذلن تم محو المٌد من مكتب  -المنوفٌه  -مدٌنة السادات  -( بالمنطمة الصناعٌه السادسة  6131وصف الـتأشٌر:   ، المطعة رلم ) 

 استثمار السادس من اكتوبر 

ن , تم تعدٌل العنوا 25135153وفً تارٌخ  1421كارم صبلح مصطفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

وبذلن تم محو المٌد من مكتب  -المنوفٌه  -مدٌنة السادات  -( بالمنطمة الصناعٌه السادسة  6131وصف الـتأشٌر:   ، المطعة رلم ) 

 استثمار السادس من اكتوبر 

ٌل تم تعد 25135153وفً تارٌخ  1164، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     OWLاول للخدمات التسوٌمٌة    -  15

 -لسم العمرانٌة  -شارع لطفً السٌد من شارع الهرم 21العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  2541المؤون لبلستثمار الزراعً والصناعات الغذائٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 -الملٌوبٌة  -مدٌنة العبور  4طرٌك  15 حوض رلم 251تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المطعة رلم  25135154

وفً تارٌخ  1251، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     ROYAL  ROSEروٌال روز لتجارة المواد الغذائٌة    -  12

  - C3المحله الكبري  -طرٌك طنطا  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العروبة مول طنطا  25135155

، ذات مسئولٌة محدودة ،   Arabism Gulf Constructionالعروبه للمماوالت                                          خلٌج  -  13

 -الحً الثالث  - 1411تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لطعة رلم  25135152وفً تارٌخ  4211سبك لٌدها برلم    

  -المجاورة السابعة 

تم  25135152وفً تارٌخ  613د المحسن عبد العظٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    نشات صبلح عب -  14

مدٌنة  - 2555نجمة طٌبة  -ش طرٌك النصر  13العمار رلم  -بالدور االرضً  5تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

 تثمار السادس من اكتوبر وبذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري اس -الماهرة  -نصر اول 

تم تعدٌل  25135152وفً تارٌخ  112النهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

وبذلن تم محو  -الماهرة  -المعادي  -سرٌات المعادي  - 11شارع  -الدور السابع  -ب  15العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عماره 

 ٌد من مكتب استثمار السادس من اكتوبر الم

، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     EL- NAHAR OIL Service& Cateringالنهار للخدمات البترولٌة والتغذٌة  -  16

لمعادي سرٌات ا - 11شارع  -الدور السابع  -ب  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عماره  25135152وفً تارٌخ  112

 وبذلن تم محو المٌد من مكتب استثمار السادس من اكتوبر  -الماهرة  -المعادي  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

 25135152وفً تارٌخ  2512اٌكوتن للطاله الشمسٌه وانظمه االوتومٌشن ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

وبذلن  -الماهرة  -جسر السوٌس  –شارع أحمد عصمت  – 224برج رلم  –تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور األول 

 تم محو المٌد من مكتب سجل التجاري استثمار السادس من اكتوبر 

تم تعدٌل العنوان ,  25135153وفً تارٌخ  3212اوتو مٌدٌا للصناعة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

  - 164لطعة  -المنطمة الصناعٌة االولً  - 5556/  5555وصف الـتأشٌر:   ، الوحده 

تم  25135111وفً تارٌخ  2433، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     EGY Cinemasاٌجً سٌنٌماز             -  13

لماهرة السوٌس اول طرٌك ا -الماهرة الجدٌدة  -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المركز التجاري ) مٌراج مول ( التجمع االول 

 -سٌنما مٌراج  -

تم تعدٌل العنوان ,  25135111وفً تارٌخ  5122مصطفً احمد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  -مركز منشاة المناطر  -زمام المنصورٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، الشارع الرئٌسً امام محطة الكهرباء 

               VARIANCE          INTERNATIONAL               FOR TRAININGٌب والتطوٌر  فارٌانس العالمٌة للتدر -  21

AND DEVELOPMENT     تم تعدٌل العنوان , وصف  25135114وفً تارٌخ  4312، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

  -الحً الثامن  -ثانٌة مجاورة  -شارع المفوضٌة  2/  36الدور االرضً لطعة  1الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل  25135114وفً تارٌخ  3515الكهرومٌكانٌكٌة للهندسة و التجارة امٌتكو ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

وبذلن ٌمحً المٌد من مكتب السجل التجاري  استثمار  -الماهرة  -المعادي الجدٌدة  - 215شارع  35العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 اكتوبر . 

   سماركت لبلستٌراد والتوزٌع                                                                                                     -  23

SMARKET FOR  IMPORT&DISTRIBUTION     تم  25135115وفً تارٌخ  1135، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

صف الـتأشٌر:   ، شارع بورتٌكس امتداد كبري الجامعة بالعمار تمسٌم المعلمٌن ناصٌة شارع بورتٌكس من أحمد تعدٌل العنوان , و

 -الزلازٌك حى اول  -عبد المطلب  

 25135115وفً تارٌخ  4531، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Here You Goهرٌوجو للدعاٌة واالعبلن   -  24

  -ش احمد خبلف  11ن , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان  25135115وفً تارٌخ  2236البشائر للتورٌدات العمومٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  -كرداسه  -شارع الغجري متفرع من شارع الوحده منزل صابر ابو عاصً  15, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116وفً تارٌخ  3553ٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    طٌبه رن -  26

 لسم  -شارع جسر السوٌس  - 135,  122وصف الـتأشٌر:   ، معرض بمول البنٌان الند مول رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116فً تارٌخ و 3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 لسم  -شارع شبرا  - 53وصف الـتأشٌر:   ، معرض كائن بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 -شارع احمد لاسم جودة  - 2ارع عباس العماد والمتصل ببدروم العمار رلم ش - 31وصف الـتأشٌر:   ، معرض كائن بالعمار رلم 

    -لسم اول مدٌنة نصر  -المنطمة االولً  -مدٌنة نصر 

 3624، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     Intelligent Systems I-SYSاالنظمة الذكٌة لتكنولوجٌا الذكاء االصطناعً  -  23

طرٌك الماهرة  -المرٌة الذكٌة  -الدور الثالث  B115تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مبنً  تم 25135116وفً تارٌخ 

  - 22.2اسكندرٌة الصحراوي الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

شارع احمد الزمر امتداد  - 23و 21بلون  24و 23كائن بالعمارٌن الممامٌن علً لطعتً االرض رلم وصف الـتأشٌر:   ، معرض 

 -لسم اول مدٌنة نصر  -مدٌنة نصر  -الحً العاشر  -شارع ذاكر حسٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

وان , تم تعدٌل العن 25135116وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  -لسم المطرٌة  -المطرٌة  -شارع المعاهدة سابما  -شارع الحرٌة حالٌا  - 223وصف الـتأشٌر:   ، معرض كائن بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

الهضبة  -الممطم  -المنطمة د  3شارع  551والممام علً لطعة االرض رلم  33ن بالعمار رلم وصف الـتأشٌر:   ، معرض كائ

  -لسم الممطم  -العلٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  25135116وفً تارٌخ  3553طٌبه رنٌن للتجاره والصناعه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

   -شٌاخٌه حلوان  -عواٌد شارع مصطفً  فهمً  35تنظٌم  33 وصف الـتأشٌر:   ، معرض كائن بالمطعة رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25135111وفً تارٌخ  5452التامودا ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

  -اكتوبر اول  6 -المجاورة الرابعة  -الحً الثالث  31شارع  246، العمار رلم 

 25135111وفً تارٌخ  5262ال شعبان عٌون شام الدارة وتشغٌل المطاعم ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  -المهندسٌن  -متفرع من ش سورٌا  -شارع لناة السوٌس  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المحل الكائن  

 25135111وفً تارٌخ  5262مطاعم ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ال شعبان عٌون شام الدارة وتشغٌل ال -  36

( شارع  3( بالدور االرضً بالعمار )  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع ) مطعم عمومً ( للشركة وهو المحل رلم ) 

  -المهندسٌن  -لناة السوٌس 

 25135111وفً تارٌخ  5262طاعم ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    ال شعبان عٌون شام الدارة وتشغٌل الم -  31

ارض اللواء  -العجوزة  -( شارع مصطفً العسال  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع للشركة المحل الكائن بالعمار ) 

-  

 25135111وفً تارٌخ  5262ة ،  سبك لٌدها برلم    ال شعبان عٌون شام الدارة وتشغٌل المطاعم ، ذات مسئولٌة محدود -  32

  -ارض اللواء  -( شارع مصطفً العسال  215( بالعمار رلم )  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع للشركة المحل رلم ) 

تم تعدٌل  25135121تارٌخ  وفً 4551االخوة المتحدة للنمل البري والمبرد ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

المحور  -/ أ  43/  2لطعة ارض رلم  -مول اجٌاد فٌو  -( بالدور الثانً اداري  222العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مكتب ) 

  -المركزي 

وفً تارٌخ  3345شركة المكتبة الخٌرٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

وبذلن ٌتم محو  -الماهرة  -الدرب االحمر  -شارع الدردٌري  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم  25135122

 المٌد من مكتب استثمار السادس من اكتوبر 

رٌخ وفً تا 1535، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Capital Constructionsكابٌتال كونستراكشنز   -  41

وبذلن تم  -الماهرة   -البساتٌن  -كمبوند اشجار دارنا -شارع السعادة  13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25135122

 المحو المٌد من مكتب استثمار السادس من اكتوبر 

                                           سماركت لبلستٌراد والتوزٌع                                                             -  42

SMARKET FOR  IMPORT&DISTRIBUTION     تم  25135122وفً تارٌخ  1135، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم

  -ارض اللواء  -ش ترعه الزمر بجوار ش عبد الخطاب  264تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 25135124وفً تارٌخ  2515، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Egy Euroٌن  مصر اوروبا لبلبواب والشباب -  43

 لسم  -شارع البساتٌن العمومً  131تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

ولٌة محدودة ،  سبك لٌدها مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئ -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  44

 -ط (  33تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع حدائك االهرام : الكائن رلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -حدائك االهرام  -( بالدور االول ) المٌزان االداري (  1البوابة الثانٌة شمة رلم ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -ل التحالٌل الطبٌة البركه اللامة وتشغٌل وادارة معام -  45

أ( شارع حنٌن  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع مدٌنة مصر : الكائن برلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -الدور االول  -عمارات الشرق للتامٌن  -ابن اسحاق 

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -ركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة الب -  46

( شارع  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع مصر الجدٌدة : الكائن برلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -( الدور االرضً  2شمة رلم )  -الزبٌدي خلف مستشفً منشٌة البكري 

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  41

الجزائر  ( شارع 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع المعادي : الكائن برلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -( الدور الرابع  4شمة رلم ) 

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  42

( شارع  25برلم )  ( : الكائن 1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع المنصورة )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -المنصورة اول  -جٌهان  -برج النخبة الطبً  -( الدور السادس  655 - 654شمة رلم )  -محمود عبد العظٌم من شارع جٌهان 

مختبر البركه للتحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها  -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  43

( برج  2( : الكائن برلم )  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع المنصورة )  25135124وفً تارٌخ  4462    برلم

 -المنصورة اول  -( الدور االول  1شمة رلم )  -امام مستشفً الصدر  -هاشم 

ل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها مختبر البركه للتحالٌ -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  55

( شارع ابراهٌم  41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع المحلة : الكائن برلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

 لسم ثان  -عماره ابو دراع 

تحالٌل الطبٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها مختبر البركه لل -البركه اللامة وتشغٌل وادارة معامل التحالٌل الطبٌة  -  51

 26( شارع  61تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، فرع مٌت غمر : الكائن برلم )  25135124وفً تارٌخ  4462برلم    

  -( الدور الثانً العلوي  2تماطع احمد ماهر ) برج االندلس ( شمة رلم )  -ٌولٌو 

تم تعدٌل  25135125وفً تارٌخ  5644لممصود حنٌن وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ماجد وجٌه عبد ا -  52

  -المرحلة االولً بالمنطمة الصناعٌة بكوم اوشٌم  152العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المطعة رلم 

وفً تارٌخ  1523رلم    ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها ب BEYOND FOR REAL ESTATEبٌوند العمارٌة  -  53

) المحور المركزى ( عمارة رلم - 15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الشمة بالدور الخامس بعد االرضى رلم  25135125

  -الحى األول  - 412

تم  25135122وفً تارٌخ  5655، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     Well Care Pharmaوٌل كٌر فارما  -  54

  -مركز الدوحة التجاري  -اكتوبر  6 -( الحً االول  5( مجاورة )  1تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المحل رلم ) 

تم تعدٌل العنوان ,  25135122وفً تارٌخ  5122مصطفً احمد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

  -لسم شرطة الشٌخ زاٌد  - 2شمة  13الحً  3جاورة الم 41وصف الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25135131وفً تارٌخ  1352اندٌامو  للتجارة والتوزٌع ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 -جنٌنه مول  -( بمبنً المركز التجاري C(  بالدور ) C535الـتأشٌر:   ، المحل التجاري رلم ) 

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح الغرض : التورٌدات  Just Imagine AB Companyشركة اٌه بً للتورٌدات العمومٌة  -  1

نتركم وكامٌرات المرلابة واجهزة تجارة وصٌانة االجهزه الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزه الكمبٌوتر واجهزة االنذار واال -العمومٌة 

وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  -االمن والحراسة 

ٌهة هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شب

وفً تارٌخ  5431باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25135152

ٌب علً ادارة االعمال و التدر - 1 -، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح الغرض :  AMC ACADEMYاٌه ام سً اكادٌمً  -  2

التجارة االلكترونٌة -4انشاء البرامج )برمجة( وانشاء وبٌع وتملن لواعد البٌانات -3التدرٌب علً اللغات -2الحاسب االلً  

الامة وتشغٌل وادرة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد -6الامة وتنظٌم الموتمرات -5والتسوٌك االلكترونً عبر االنترنت 

الامة وتنظٌم ورش العمل وذالن دون االخبلل باحكام الموانٌن والوائح والمرارات -2تنظٌم الدورات التدرٌبٌة -1ه  فً اللغات  البشرٌ

تم تعدٌل 25135152وفً تارٌخ  4551السارٌة وبشرط استصدار الترخٌص االزمة لممارسة هذه االنشطة. ،  سبك لٌدها برلم   

 ئولٌة محدودةالنشاط , وصف التأشٌر:  ذات مس

، ذات مسئولٌة محدودة  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  Just Imagine AB Companyشركة اٌه بً للتورٌدات العمومٌة  -  3

تم تعدٌل 25135152وفً تارٌخ  5431تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةالنشاط , وصف 

، ذات مسئولٌة محدودة  وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات  AMC ACADEMYاٌه ام سً اكادٌمً  -  4

وغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة بأعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

تم تعدٌل النشاط , 25135152وفً تارٌخ  4551ذالن طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و

 وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

)ش.م .م( . ، شركة مساهمة  اصبح غرض : التاجٌر التموٌلً والتخصٌم بكافة اشكاله   MG Leaseإم جى للتأجٌر التموٌلى  -  5

تم تعدٌل 25135153وفً تارٌخ  1334وتعدٌبلته والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم    2512لسنة  116وفما الحكام المانون 

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة

، شركة مساهمة  اصبح غرض : التاجٌر التموٌلً والتخصٌم بكافة اشكاله وفما الحكام المانون  MG Financeإم جى  للتموٌل  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصف 25135153وفً تارٌخ  1334وتعدٌبلته والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم    2512لسنة  116

 التأشٌر:  شركة مساهمة

( ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض : اعداد وتمدٌم   mind gear( The talents codeتالنتس كود ) مٌند جٌر (    -  1

تمدٌم خدمات اعداد  -تسوٌك البرامج االدارٌة والتدرٌب علٌها فً مجال الشركات  -العملٌة دورات تدرٌبٌة المهارات االدارٌة و

بشان  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزاري رلم  -وتطوٌر وتسوٌك برامج ومنتجات ادارة االعمال 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -بها  شركات االدارة الفندلٌة ووفما لما ورد  بموافمة واجراءات التراخٌص 

وفً تارٌخ  1635واالستشارات  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25135114

( ، ذات مسئولٌة محدودة  االستشارات المالٌة عن االوراق   The talents code )mind gearر (   تالنتس كود ) مٌند جٌ -  2

من لانون سوق راس المال والئحته  21المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها    فى المادة 

تم تعدٌل النشاط , 25135114وفً تارٌخ  1635ٌة . ،  سبك لٌدها برلم   التنفٌذٌة   . تسوٌك المنتجات  . اعداد االبحاث العلم

 وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،   TALENTOتالنتو  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25135114وفً تارٌخ  2246سبك لٌدها برلم   

الامة وتشغٌل  -، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض : الامة وتشغٌل وادارة  المطاعم والكافترٌات   TALENTOتالنتو  -  15

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح م -التورٌدات العمومٌة  -التسوٌك العماري  -تسوٌك المنتجات   -وادارة وحدات الطعام المتنملة  

والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

فى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25135114وفً تارٌخ  2246الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ،  سبك لٌدها برلم   

 ذات مسئولٌة محدودة

، شركة مساهمة  اصبح غرض : الامة وتشغٌل مركز طبى  SHINY WHITE PLUSشاٌنى واٌت بلس لطب االسنان  -  11

لن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة متخصص فى االسنان . وذ

لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكم  التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة25135111وفً تارٌخ  4515المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

وتشغٌل مركز طبى ، شركة مساهمة  اصبح غرض : الامة  SHINY WHITE PLUSشاٌٌنً واٌت بلس لبلستٌراد والتصدٌر  -  12

متخصص فى االسنان . وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

ا على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكم التى لد تعاونه

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة مساهمة25135111وفً تارٌخ  4515المانون . ،  سبك لٌدها برلم   

ت مسئولٌة محدودة  اصبح غرض : اعمال المماوالت المتخصصة ، ذا Capital Constructionsكابٌتال كونستراكشنز   -  13

انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها  -الامة وتشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحً   -والكهرومٌكانٌكٌة 

ة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا التجارة العام -االستثمار والتسوٌك العماري  -مماوالت تجهٌز المبلعب  -واستغبللها  وصٌانتها 

الامة  -الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة  -التجارة االلكترونٌة  -التصدٌر -/ التورٌدات العمومٌة 

تم تعدٌل النشاط 25135122وفً تارٌخ  1535وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  المشروبات )عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع  Capital Constructionsكابٌتال كونستراكشنز   -  14

زراع واستزراع االراضً استصبلح وتجهٌز االراضً  بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلست -الماكوات والتٌن اواي 

المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصبلح واالستزراع وان تستخدم طرق الري 

 صٌانة منشأت عامة  -الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر  

مع مراعاة  2552لسنة  356رار رئٌس الجمهورٌة رلم ول 2551لسنة  355فٌماعدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25135122وفً تارٌخ  1535احكام الموانٌن ،  سبك لٌدها برلم   

شرط استصدار ، ذات مسئولٌة محدودة  واللوائح والمرارات السارٌة وب Capital Constructionsكابٌتال كونستراكشنز   -  15

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها 

التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لدتعاونها علً تحمٌك غرضها فً مصر او الخارج كما ٌوز لها ان تندمج فً الهٌئات 

تم 25135122وفً تارٌخ  1535ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   السالفة او تشتر

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

المماوالت  - كازا مٌا لبلستثمار والتسوٌك العماري ، ذات مسئولٌة محدودة  اصبح غرض : االستثمار والتسوٌك العمارى -  16

تمدٌم االستشارات فى مجال التسوٌك ) فٌما عدا االستشارات المالٌة والمانونٌة (  -التسوٌك االلكترونى عبر شبكة االنترنت  -العامة 

 انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات -اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  -

انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من  -وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25135122وفً تارٌخ  4552الامة وتنظٌم المعارض ،  سبك لٌدها برلم    -صوت وصورة وبٌانات 

 التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

كازا مٌا لبلستثمار والتسوٌك العماري ، ذات مسئولٌة محدودة  و المؤتمرات والندوات بشرط استصدار التراخٌص البلزمة  -  11

لكل معرض على حدة. وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

ن تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او لممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ا

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم ت25135122وفً تارٌخ  4552الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جش س التعامل معال يجو

إلامه   -شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  اصبح غرض :  -  12

ستشفٌات  ، اللغات ، وتشغٌل مركز ألعداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه والتدرٌب على ) محاسبه مالٌه ، إدارة اعمال ، إدارة م

االدارة المكتبٌة ، الحاسب االلً ، رٌاض االطفال ، التسوٌك االلكترونً ، السكرتارٌة الطبٌة ، خدمة العمبلء، إدارة االجتماعات ، 

رات اتصاالت إدارٌة ، إدارة المشروعات الموارد البشرٌة ، العبللات العامة ، التجارة األلكترونٌة ، دورات تطوٌر الذات ، دو

تم 25135131وفً تارٌخ  3243بالمجال األداري ، إدارة و ألتصاد ، التموٌل ، التأمٌن ، التربٌة البدنٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة

دة المسئولٌة  للمارسة هذه االنشطة  ٌجوز شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدو -  13

للشركة ان تشرن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعمال شبٌةباعمالها او التى لد تعاونها على  تحمٌك 

لن غرضها فى مصر أو الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى شركة اخرى أو معها أو أن تتحول الى شركة من طبٌعة اخرى وذ

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخص 25135131وفً تارٌخ  3243كله طبما الحكام المانون ،  سبك لٌدها برلم   

 واحد محدودة المسئولٌة

شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  ، التربٌة الفنٌة ، األدارة  -  25

تصمٌم  -ة ، و طرق التدرٌس ، العلوم األجتماعٌةواألنسانٌة ، تصمٌم األزٌاء االتصاالت ، التصمٌمات الهندسٌة و المعمارٌة التربوٌ

الدٌكورات الداخلٌة والخارجٌة ، التسوٌك السٌاحً للفنادق ، إلامة وتشغٌل ادارة المطاعم الثابتة و الكافٌهات ، التدرٌب على اون 

رٌة ، العلوم الطبٌة والتطبٌمٌة ، االدب و التربٌة ، العلوم الطبٌعٌة ، األدارة التربوٌة ، هندسة البرمجٌات و الٌن ، العلوم األدا

تم تعدٌل 25135131وفً تارٌخ  3243تصمٌمها ، تصوٌر حفبلت ، الدعاٌه واالعبلن ، الامة الدورات ،  سبك لٌدها برلم   

 دة المسئولٌةالنشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخص واحد محدو

شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  التدرٌبٌة ومنح المتدربٌن ،  -  21

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدرسات المتعلمه بالتمٌٌم  -دبلوم تدرٌبى ، الشهادة العلمٌة (  

اسبه زٌادة راس المال و االستحواذ ، وكذا االستشارات المالٌه عن األوراق المالٌه ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق بمن

إلامه وتنظٌم معارض وندوات   -من المانون  سوق راس المال و ألئحته التنفٌذٌه (  21المالٌه المنصوص علٌها فً المادة 

وفً تارٌخ  3243بشرط استصدار التراخٌص لكل معرض علً حدي ،  سبك لٌدها برلم    والمؤتمرات والحفبلت العامه )

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة25135131

 اعمال  -التصدٌر  -شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  (   -  22

اعمال إنتاج وتطوٌر البرامج و التطبٌمات  -التوصٌف و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  و تطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج  المحتوي االلكترونً بصوره مختلفه  من   -و انشاء لواعد البٌانات و نظم المعلومات االلكترونٌه و تشغٌلها والتدرٌب علٌها 

اعمال التوصٌف و التصمٌم لنظم الحاسبات   -ادخال البٌانات علً الحاسبات بالوسائل االلكترونٌه   -و بٌانات صوت و صوره  

وفً تارٌخ  3243،  سبك لٌدها برلم    -انتاج و تطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها   -بمختلف أنواعها 

 ص واحد محدودة المسئولٌةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخ25135131

شركة اكادٌمٌة نٌوٌورن االمرٌكٌة للتدرٌب والتطوٌر ، شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  اعمال التوصٌف والتصمٌم  -  23

انشاء وإداره مراكز لبلستشارات و الدراسات المتخصصه فً مجاالت المعلومات و االتصاالت و   -لشبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء و إدارة المناطك التكنالوجٌا   -انشاء وإدارة مراكز التدرٌب ألعداد الباحثٌن ومراكز نمل التكنولوجٌا المعلومات   -ا تطوٌره

 والحضانات العلمٌة .

وذلن دون االخبلل باحكام الموانٌن  -التسوٌك االلكترونً    -اعداد األبحاث العلمٌه   -اعداد دراسات الجدوئ للمشروعات   -

تم تعدٌل 25135131وفً تارٌخ  3243للوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار تراخٌص البلزمة ،  سبك لٌدها برلم   وا

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة


