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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  3333330333الراعً للمواد الغذائٌة لصاحبها )رامً ماجد عٌسى سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والمخلالت. 7342برلم  23191313

 ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

 -سنورس  -الكعابً الجدٌدة  -شارع جمال عبد الناصر 2نشاطها. ، بجهة : 

 233330333لصاحبها )كرٌم ضٌاء الدٌن دمحم دمحم مكٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Media  Cairo  Satمٌدٌا كاٌرو سات  -  2

 :2317لسنة  72انشطةداخل لانون  عن 7323برلم  23191313، لٌد فى 

 نشاطصناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 ئٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافةاإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنما

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 -امبابه -ش السودان  15تلتزم الشركةبإفراد حسابات ، بجهة : 

 233330333لصاحبها )كرٌم ضٌاء الدٌن دمحم دمحم مكٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Media  Cairo  Satمٌدٌا كاٌرو سات  -  3

 عن مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة 7323برلم  23191313، لٌد فى 

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72مانون االستثماررلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ب

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

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

 -بهامبا -ش السودان  15نشاطها ، بجهة : 

برلم  23191337، لٌد فى  253330333ابجرٌد للعمارات لصاحبها ) كرٌم سامى عزت فرج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  72عن انشطة خاصة بمانون  7237

وما ورد بمرار  2337لسنة  353مة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم الوادى المدٌم فٌما عدا منط

لسنة  123: التسوٌك العماري تلتزم المنشاة باحكام المانون رلم  72انشطة خارج لانون  - 2338لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

ٌس الشركات اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة , والٌنشئ تاس 1982

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابه االولً  - 8ب ش  39التراخٌص ، بجهة : 

برلم  23191337، لٌد فى  253330333ابجرٌد للعمارات لصاحبها ) كرٌم سامى عزت فرج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام عن الالزمة لمزاولة  7237

 - 8ب ش  39الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابه االولً 
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برلم  23191333، لٌد فى  4333330333لشام الحدٌثة لصاحبها )احمد عبد هللا المبٌض(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتبة ا -  6

 عن تجاره الجمله والتجزئه لالدوات المكتبٌة 7174

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

 -اكتوبر 6 - 1الحى الثانى مجاورة  9/1نشاطها. ، بجهة : محل بالعمارةرلم 

، لٌد فى  133330333مدحت السٌد لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت السٌد عبد الغنىصالح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجد 7646برلم  23191329

 المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 افة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

 نشاطها ، بجهة : 

لصاحبها )مصطفى عبد الفتاح دمحم مرداش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    TUT Pyramids Viewتوت بٌرامٌدز فٌو        -  8

الفندلٌة والمرى  عن الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة 7256برلم  23191338، لٌد فى  233330333

 السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 -الهرم  -ابو الهول السٌاحً -نزلة السمان -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر

لصاحبها )مصطفى عبد الفتاح دمحم مرداش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    TUT Pyramids Viewتوت بٌرامٌدز فٌو        -  9

عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7256برلم  23191338، لٌد فى  233330333

 مباشرةل

 -الهرم  -ابو الهول السٌاحً -نزلة السمان -نشاطها. ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر

، لٌد فى  15333330333الدهشورى للخدمات البترولٌة لصاحبها دهشور دمحم مطاوع متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

صٌانة أبار البترول  -ٌات الحفر واالستكشاف وٌشمل ذلن :عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعمل 7653برلم  23191329

األعمال  -حفر أبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -وتنشٌطها 

ة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب اإلنتاج الخدمات المتعلم -معالجة األسطح من الترسٌبات  -المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة وتجارة ،  -انشاء االبراج المعدنٌة  -الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً   -

 -الهرم  -شارع نعمه هللا الكوم االخضر بجوار مدرسه المناره الحدٌثه  23بجهة : 

، لٌد فى  15333330333لخدمات البترولٌة لصاحبها دهشور دمحم مطاوع متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدهشورى ل -  11

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع معجون الطماطم ولب الفواكه والعصاٌر بجمٌع انوعها  -عن المواد الغذائٌة  7653برلم  23191329

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

هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة زلٌس الري بطرٌك 

تربٌة  -او االلبان او التسمٌن او اللحوم الغمر ) فً حدود الف فدان ( تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت 

 -الهرم  -شارع نعمه هللا الكوم االخضر بجوار مدرسه المناره الحدٌثه  23جمٌع انواع الدواجن ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  15333330333الدهشورى للخدمات البترولٌة لصاحبها دهشور دمحم مطاوع متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

بٌع  -عن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم  7653برلم  23191329

استٌراد  -مماوالت عمومٌة  -وشراء لطع غٌار السٌارات بجمٌع انواعها واكسسوارات السٌارات بجمٌع انواعها تورٌدات عمومٌة 

لً شان سجل المستوردٌن تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة  1982لسنة  121وتصدٌر  مراعاة المانون رلم 

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

 -الهرم  -ر بجوار مدرسه المناره الحدٌثه شارع نعمه هللا الكوم االخض 23، بجهة :  2317لسنة  72رلم 

،  2533330333بٌور للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها )مصطفى ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 عن الامة وتشغٌل مصنع النتاج مواد التعبئة والتغلٌف البالستٌكٌة 7198برلم  23191333لٌد فى 

 كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة اح

 -الهرم  -منشؤة البكاري -ش االزهر1نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  53330333المدٌنة المنورة لمواد التعبئة والتغلٌف لصاحبها ) ٌاسر دمحم رٌاض تونً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌه وبالستٌكٌة ومستلزمات التعبئة والتغلٌف مع مراعاة  7272برلم  23191339

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

 - 3مجاورة  -ول عمد ا - 5الحً  - 484

، لٌد فى  13330333تكنونٌو ماتٌن لصاحبها) عبد الجامع فضل هللا عبد الحمٌد على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

:تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك 72انشطة داخل لانون  -عن  7232برلم  23191333

رج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس النائٌة والمناطك خا

 -:72انشطة خارج لانون  -  2338لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2337لسنة  353الوزراء رلم 

 التورٌدات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة

  

االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة ، بجهة : مجمع على على الشركة

 -اكتوبر  6 -لٌلة المدر  12الحى - 339الدٌن مكتب رلم 

، لٌد فى  1333.333تكنونٌو ماتٌن لصاحبها) عبد الجامع فضل هللا عبد الحمٌد على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

عن عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  7232برلم  23191333

على ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة احكام  2317لسنة  72

وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مجمع على الموانٌن والل

 -اكتوبر  6 -لٌلة المدر  12الحى - 339الدٌن مكتب رلم 

برلم  23191333، لٌد فى  53333330333الجالله لصاحبها )ابراهٌم حسن دمحم على جالله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 :2317لسنة  72عن انشطةداخل لانون  7659

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 تزراع ولٌس الري بطرٌك الغمراالس

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

مول  -الدور الثالث  - 4تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌةبالمناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة ، بجهة : لطعة رلم 

 -اكتوبر 6 -شارع زوٌل  247مشروع  -حدائك اكتوبر  -كز تجارى مر -الحسن 
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برلم  23191333، لٌد فى  53333330333الجالله لصاحبها )ابراهٌم حسن دمحم على جالله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 عن والمناطك النائٌة والمناطك خارج 7659

 ة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماالوادى المدٌم فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطر

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةالامة وتشغٌل 

 مركز خدمة سٌاراتالامة وتشغٌل محطة تموٌن سٌارات

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 -حدائك اكتوبر  -مركز تجارى  -مول الحسن  -الدور الثالث  - 4األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات ، بجهة : لطعة رلم 

 -اكتوبر 6 -شارع زوٌل  247مشروع 

برلم  23191333، لٌد فى  53333330333الجالله لصاحبها )ابراهٌم حسن دمحم على جالله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 عن والحوافز الواردة بذات المانون 7659

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

اكتوبر 6 -شارع زوٌل  247مشروع  -حدائك اكتوبر  -مركز تجارى  -مول الحسن  -الدور الثالث  - 4شاطها ، بجهة : لطعة رلم ن

- 

 23191333، لٌد فى  53330333لصاحبها )دمحم صبحً عبدالشافً ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Cookrzكوكرز -  23

 :72عن نشطةداخل لانون  7662برلم 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 1

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 2

 علٌها .

 :72أنشطة خارج لانون 

 إلامة وتشغٌل وإدارة المطاعم,

 الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا على

 -حدائك األهرام  -و البوابة الثانٌة63الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون ، بجهة : 

 23191333، لٌد فى  53330333لشافً ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )دمحم صبحً عبدا Cookrzكوكرز -  21

 على ان ال تتمتع 2317لسنة  72عن االستثماررلم  7662برلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

 لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -حدائك األهرام  -و البوابة الثانٌة63نشاطها. ، بجهة : 

 23191331، لٌد فى  53330333دمحم حمدهللا غازى لصاحبها ) دمحم حمد هللا غازى شحاته (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

جاهزة والحلوٌات والسكرٌات وصناعة السٌارات والصناعات المغذٌة لها عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبً ال 7682برلم 

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

 -مخازن الشباب بالمنطمة الصناعٌة  552: ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لصاحبها ) سٌد عبد الفتاح احمد السٌد (  ،  GOLDEN PACK FOR CARTON INDUSTRYجولدن بان لصناعة الكرتون  -  23

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتغلٌف الكرتون  7351برلم  23191313، لٌد فى  133330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والورق والطباعة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسة  424لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

، لٌد فى  1333330333الرحمه ستٌل لصاحبها ) محسن العزازي شحاته العزازي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

ستانلس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اال 7354برلم  23191314

 - 14عمارة  6مجاورة  11الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحً ال 

، لٌد فى  2333330333لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CELL   ACTIVEسٌل اكتٌف  -  25

 عن الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسالسل االمداد 7355برلم  23191314

 صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز-1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال - 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 3

 علٌها .

 -اكتوبر 6 -الدور االرضى بجوار المعهد العالى للهندسة 1158إنتاج المحتوي اإللكترونً ، بجهة : الحى الثالث عمارةرلم - 4

، لٌد فى  2333330333لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CELL   ACTIVEسٌل اكتٌف  -  26

 عن بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 7355برلم  23191314

 الوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وب- 5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةب ما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 -اكتوبر 6 -الدور االرضى بجوار المعهد العالى للهندسة 1158الصناعٌة ، بجهة : الحى الثالث عمارةرلم 

، لٌد فى  2333330333لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CELL   ACTIVEسٌل اكتٌف  -  27

 عن . 7355برلم  23191314

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 12

 (2333لسنة  64الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عمال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األ- 15

 6 -الدور االرضى بجوار المعهد العالى للهندسة 1158األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى ، بجهة : الحى الثالث عمارةرلم - 16

 -اكتوبر

، لٌد فى  2333330333لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CELL   ACTIVEسٌل اكتٌف  -  28

 ن التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنهع 7355برلم  23191314

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

 -اكتوبر 6 -بجوار المعهد العالى للهندسة الدور االرضى 1158نشاطها. ، بجهة : الحى الثالث عمارةرلم 

، لٌد فى  533330333الكٌنج سوٌت للحلوٌات لصاحبها ) ٌاسر دمحم دمحم دمحم رضوان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

رج انشطة خا -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة  72عن انشطة خاصة بمانون  7337برلم  23191313

 تجاره الحلوٌات الشرلٌة والغربٌة  - 72لانون 

فً شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة , والٌنشئ تاسٌس الشركات اي حك فً  1982لسنة  123تلتزم المنشاة باحكام المانون رلم 

باحكام الموانٌن مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -الطالبٌة  -ش ترسا  -ش االمٌن  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ع شمس الدٌن دمحم احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )عال عبدالسمٌ FITNESSفٌتنس للمالبس الرٌاضٌة  -  33

 عن تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الرٌاضٌة 7225برلم  23191337، لٌد فى  133330333

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

 -الشٌخ زاٌد  -بالدور االول التجارى  FA17رلم  نشاطها. ، بجهة : المحل

، لٌد فى  433330333لصاحبها ) نفٌسة مغاورى احمد الشامى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ALFAEZ ARTSالفائز أرتس  -  31

 :72عن نشطةداخل لانون  7231برلم  23191337

 الامة وتشغٌل مطبعة -

 لفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المخت

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 لها، بمانشاطصناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌ

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 :72أنشطة خارج لانون 

 الدعاٌة واالعالن -

 التورٌدات العمومٌة -

 -ابو رواش -شارع دمحم عمر منطمة ج السادات  216،  214،  213بهذا ، بجهة : المطعةرلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  433330333لصاحبها ) نفٌسة مغاورى احمد الشامى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ALFAEZ ARTSالفائز أرتس  -  32

على ان  2317لسنة  72عن الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  7231برلم  23191337

 ؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةال تتمتععلى الشركة االلتزام ب

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 اشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

 -ابو رواش -شارع دمحم عمر منطمة ج السادات  216،  214،  213نشاطها. ، بجهة : المطعةرلم 

، لٌد  2333330333فرحان للتنمٌة الصناعٌة ) فٌدكو ( لصحبها ) عبد هللا عبد الغنً فرحان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ع المستلزمات الطبٌة وتصنٌع بالستر طبً بجمٌع أنواعه واشكاله عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌ 7243برلم  23191338فى 

وتصنٌع الشاش الطبً وتصنٌع األشرطة المخبرٌة والكواشف التشخٌصٌة وتصنٌع المغذٌات ومعاوضة الشوارد واالمالح وتصنٌع 

ى كافة التراخٌص الالزمة رضاعات الحلٌب مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -مخازن الشباب  - 641لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع رلم 

لصاحبها ) احمد ٌسري سعد عبد الموجود الشاعر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Pyramids Gate Innبٌرامٌدز جٌت ان  -  34

ابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة عن الامة وتشغٌل الفنادق ) الث 7245برلم  23191338، لٌد فى  233330333

والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال 

المرى السٌاحٌة عن ثالثة المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة و

نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع مع مراعاة 

 -الهرم  -نزلة السمان  -ش ابو الهول  السٌاحً  1احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

لصاحبها ) احمد ٌسري سعد عبد الموجود الشاعر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Pyramids Gate Innبٌرامٌدز جٌت ان  -  35

عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  7245برلم  23191338، لٌد فى  233330333

 -الهرم  -نزلة السمان  -ش ابو الهول  السٌاحً  1نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  533330333لصاحبها )عماد الدٌن دمحم شعبان على الدعرونه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   TRIGGERترٌجر  -  36

: تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  72عن انشطة خاصةبمانون  7617برلم  23191327

 ما عداالنائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌ

و مراعاة  2337لسنة  353منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماًمع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

: التورٌدات العمومٌة تلتزم المنشؤة بإفراد  72انشطة خارج لانون  - 2338لسنة  356لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

ش مكه  16ة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا ، بجهة : حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل

 -المكرمه 

، لٌد فى  533330333لصاحبها )عماد الدٌن دمحم شعبان على الدعرونه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   TRIGGERترٌجر  -  37

، وكذا  2317لسنه  72مزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم عن الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بال 7617برلم  23191327

التتمتع األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -ش مكه المكرمه  16هة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بج

برلم  23191323، لٌد فى  1333330333العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 عن بما فً ذلن رلمنه 7489

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 كة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

 -المناطر الخٌرٌة -ابو عٌشة -نشاطها. ، بجهة : حموده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  23191323، لٌد فى  1333330333العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت-1عن  7489

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 ات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌم- 3

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

 -المناطر الخٌرٌة -ابو عٌشة -إدخال ، بجهة : حموده - 5

برلم  23191323، لٌد فى  1333330333ر فرد ، رأس ماله ،  العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا(  ، تاج -  43

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 7489

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 ل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نم- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 الصناعٌة .

 -المناطر الخٌرٌة -ابو عٌشة -مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة ، بجهة : حموده - 12

برلم  23191323، لٌد فى  1333330333العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ار عن بعدعن والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشع 7489

 (2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 تصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واال- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

 -ابو عٌشة -األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً ، بجهة : حموده - 16

 -المناطر الخٌرٌة

، لٌد فى  53330333(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  البركة للصناعة والتجارة لصاحبها ) عمر دمحم حمد هللا غازي  -  42

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن  7328برلم  23191313

ى الشركة الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع تاكات المٌاه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل -واالخشاب 

 -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  - 139الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  133330333لصاحبها )اٌناس غطاس عزٌز بطرس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Latoua Landالتوٌا الند  -  43

 عن الواردة بذات المانون 7335برلم  23191313

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

 -اكتوبر 6 -نشاطها. ، بجهة : فالجز مول , درٌم الند , طرٌك الواحات ، السادس من أكتوبر

، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )اٌناس غطاس عزٌز بطرس(  ، تا Latoua Landالتوٌا الند  -  44

 : تجاره الجمله والتجزئه 2317لسنة  72عن نشاط داخل لانون  7335برلم  23191313

 :تؤجٌر العاب االطفال وتؤجٌر مساحات فً الموالت والمجمعات والمناطك الترفٌهٌة. 2317لسنة  72نشاط خارج لانون 

 )عدا التؤجٌر التموٌلً(

 بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة تلتزم المنشؤة

 ، وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 6 -ة : فالجز مول , درٌم الند , طرٌك الواحات ، السادس من أكتوبراألنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز ، بجه

 -اكتوبر

لصاحبها ) أحمد عبدالمنصف  Ahmed ElSayed for Language Solutionsأحمد السٌد للحلول اللغوٌة والبرمجٌات  -  45

 :  72أنشطة داخل لانون  عن 7686برلم  23191331، لٌد فى  1333330333السٌد دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -1

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -2

 ً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترون -3

:  المٌام بؤعمال الترجمة. علً الشركة االلتزام  72إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  نشاط خارج لانون  -4

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة  -الحى الثالث عشر  - 56أ عمارة  1بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة ، بجهة : 

لصاحبها ) أحمد عبدالمنصف  Ahmed ElSayed for Language Solutionsأحمد السٌد للحلول اللغوٌة والبرمجٌات  -  46

عن الواردة بمانون االستثمار وفً حالة  7686برلم  23191331، لٌد فى  1333330333السٌد دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

علً ان  2317لسنة  72ا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم عدم التزام الشركة بهذ

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

 -الحى الثالث عشر  - 56أ عمارة  1راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة 

، لٌد فى  5333330333الهندسٌة للطالة والمعادن لصاحبها )احمد حسن امٌن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 :72عن نشطةداخل لانون  7336برلم  23191313

 وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع مثبتات الجهد الكهربائى ولوحات التشغٌل ونظم تولٌد الطالة الكهربائٌة من الطالةالامة 

 الشمسٌة وتصنٌع المواسٌر وجمٌع لوازمها

 :72أنشطة خارج لانون 

 االستٌراد والتصدٌر -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على ان ال تتمتععلى الشركة  2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةتلتزم الشركةبؤحكام المانون ، 

 -امبابه-بجوار مصنع المرش  -م المناطر -الخطاطبة -شؤة المناطربجهة : طرٌك من

، لٌد فى  5333330333الهندسٌة للطالة والمعادن لصاحبها )احمد حسن امٌن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121عن رلم  7336برلم  23191313

 االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون االنشطة خارج لانون

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

 -امبابه-بجوار مصنع المرش  -م المناطر -الخطاطبة -نشاطها. ، بجهة : طرٌك منشؤة المناطر

، لٌد فى  2333330333ثمار العمارى والزراعى  لصاحبها ) احمد طه احمد عبد هللا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الغد لالست -  49

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  7696برلم  23191331

وما ورد بمرار رئٌس  2337لسنة  353ع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء م

 . 2338لسنة  356الجمهورٌة رلم 

" استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ، هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 

 -الحى الثالث  -المجاورة الثالثة  639بجهة : 

، لٌد فى  2333330333الغد لالستثمار العمارى والزراعى  لصاحبها ) احمد طه احمد عبد هللا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لري بطرٌك الغمرعن ولٌس ا 7696برلم  23191331

.  مع  2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

المجاورة  639مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -الثالث  الحى -الثالثة 

، لٌد فى  1333330333النجاح لالسثمار لصاحبها ) عصام الدٌن نجاح اسماعٌل حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 :72انشطةداخل لانون  -عن  7252برلم  23191338

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌةبكافة اشكالها وانواعها

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 تجاره الجمله والتجزئه

 :72انشطة خارج لانون  -

 التسوٌك العمارى -

 التوكٌالت التجارٌة -

 -حدائك االهرام - 3شمةرلم  -هـ  9شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى ، بجهة : عمارة  -

، لٌد فى  1333330333النجاح لالسثمار لصاحبها ) عصام الدٌن نجاح اسماعٌل حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 دف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعدعن به 7252برلم  23191338



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة المنشات علٌها

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -

 زاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكامفى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لم

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 *تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 -حدائك االهرام - 3شمةرلم  -هـ  9بهذا ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  1333330333السثمار لصاحبها ) عصام الدٌن نجاح اسماعٌل حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  النجاح ل -  53

،وكذا ال  2317لسنة  72عن الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  7252برلم  23191338

 تتمتع

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

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

 -حدائك االهرام - 3شمةرلم  -هـ  9نشاطها. ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  13333330333احبها ) دمحم خالد دمحم حازم على الٌمانى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لص RED LINEرٌد الٌن  -  54

 عن المعلومات 7255برلم  23191338

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 مال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األع -

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

 اكتوبر 6 -الدور الثانى  - 3شمة  - 224ق  - 2مجاورة  -العلمً والثمافً والفنً. ، بجهة : الحى األول 

، لٌد فى  13333330333ازم على الٌمانى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) دمحم خالد دمحم ح RED LINEرٌد الٌن  -  55

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر -عن  7255برلم  23191338

 االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

. 

 وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة  -

 اكتوبر 6 -الدور الثانى  - 3شمة  - 224ق  - 2مجاورة  -إدخال البٌانات ، بجهة : الحى األول  -

، لٌد فى  13333330333لصاحبها ) دمحم خالد دمحم حازم على الٌمانى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   RED LINEرٌد الٌن  -  56

 ائل اإللكترونٌة .عن علً الحاسبات وبالوس 7255برلم  23191338

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 مشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌةال -

الدور  - 3شمة  - 224ق  - 2مجاورة  -إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا ، بجهة : الحى األول  -

 اكتوبر 6 -الثانى 

، لٌد فى  1333330333صناعة الرخام والجرانٌت لصاحبها ) اسالم ناصر جالل دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السالم ل -  57

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الرخام والجرانٌت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  7171برلم  23191333

لالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عرب ابو ساعد خلف محطة كهرباء التبٌن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -الصف  -

، لٌد فى  3333330333الملكة للرخام والجرانٌت لصاحبها ) رفعت شاكر سلٌمان سعد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

رخام والجرانٌت مع مراعاة احكام الموانٌن عن الامة وتشغٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع ال 7156برلم  23191331

 -واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الصٌفٌة الجدٌدة 

 -طرٌك المندرة 

، لٌد فى  533330333حسٌن لتجارة مواد البناء لصاحبها )دمحم حسٌن راضى عبٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 عن تجاره الجمله والتجزئه للحدٌد واالسمنت ومواد البناء 7625برلم  23191328

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

 -المرٌوطٌة-ش فٌصل131نشاطها. ، بجهة : 

ملة والتجزئة للدراجات النارٌة لصاحبها )احمد حسن دمحم دمحم عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحمد لتجارة الج -  63

 عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الكٌماوٌة 7627برلم  23191328، لٌد فى  233330333

 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا

 و 2337لسنة  353منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماًمع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

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

 -ش الهرم  167نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  1333330333الحمزي للمالبس الجاهزة لصاحبها )عمر غالب احمد الحمزي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 7636برلم  23191329

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

 -اكتوبر 6 -الحً العاشر -المجاورة االولى- 17لطعةرلم - 2وحدةرلم -: الدور االرضً

 23191329، لٌد فى  533330333ٌوتوبٌا لصاحبها ) عمرو محمود احمد دمحم عبد الفتاح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد  -انشاء الجامعات  -عن انشاء او اداره او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه (  7643برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع م -التعلٌم الفنى 

 -بندر الفٌوم  -لسم الفٌوم ثانى  -الدائرى  -نشاطها ، بجهة : باغوص 

، لٌد  5333330333رأس ماله ،  الٌاسمٌن للتجارة والتوزٌع لصاحبها ) نجالء فنحى دمحم على جمال الدٌن (  ، تاجر فرد ،  -  63

تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن  -عن تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر  7642برلم  23191329فى 

شارع صابر عطٌة  28واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -اوسٌم  -سمٌل  -

 53330333لصاحبها ) ماجد شعبان بدر احمد حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   IQاى كٌو لالستثمار العمارى والدٌكور  -  64

 عن الواردة بذات المانون 7643برلم  23191329، لٌد فى 

لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -الهرم  -شارع المرٌوطٌة  - 85بالدور االول فوق االرضً بالعمار رلم  15: مكتب رلم 

 53330333لصاحبها ) ماجد شعبان بدر احمد حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   IQاى كٌو لالستثمار العمارى والدٌكور  -  65

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  72عن انشطة داخل لانون  7643برلم  23191329، لٌد فى 

لسنة  353النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تجاره الجمله والتجزئه  -تخطٌط والامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة  - 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337

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

 -الهرم  -شارع المرٌوطٌة  - 85رضً بالعمار رلم بالدور االول فوق اال 15الهٌئة مسبما ، بجهة : مكتب رلم 

 53330333لصاحبها ) ماجد شعبان بدر احمد حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   IQاى كٌو لالستثمار العمارى والدٌكور  -  66

لرار رئٌس و مراعاة  2337لسنة  353عن مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  7643برلم  23191329، لٌد فى 

 -اعمال التشطٌبات والدٌكور  -: المماوالت العامة  72انشطة خارج لانون  - 2338لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 التورٌدات العمومٌة 

مها تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط ح

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2317لسنة  72فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الهرم  -شارع المرٌوطٌة  - 85بالدور االول فوق االرضً بالعمار رلم  15بالضمانات والحوافز ، بجهة : مكتب رلم 

، لٌد  133330333لصاحبها ) محمود حمزه دمحم دمحم محفوظ (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود حمزه للمالبس الجاهزة -  67

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  7644برلم  23191329فى 

 -حى الفردوس  -ب  235طها ، بجهة : عمارة السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

، لٌد فى  133330333السماء للصناعٌة والتجارة بصاحبها ) عبد هللا دمحم دمحم سلٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

المضلع  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكرتون -عن الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  7593برلم  23191324

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -وورق الدوبلكس 

 -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  57لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

برلم  23191324، لٌد فى  233330333رأس ماله ،   الصفا للصناعة لصاحبها ) حامد دمحم دمحم سلٌم (  ، تاجر فرد ، -  69

الامة وتشغٌل مصنع  -عن الامة وتشغٌل مصنع المنتجات الخشبٌه ) غرم النوم واالنترٌهات والسفرة واالبواب والشبابٌن (  7599

لسارٌة وعلى الشركة الحصول لتصنٌع لطع غٌار الخاصة بماكبنات التعبئة والتغلٌف مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 -مٌدان فودفون  -لرٌة المختار  - 15على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

باور سٌورت لتصنٌع االجهزة الرٌاضٌة لصاحبها ) احمد مصطفى عبد اللطٌف عبد الرحمن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

مع مراعاة احكام الموانٌن  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االجهزه الرٌاضٌة  7418برلم  23191316، لٌد فى  533330333

 -ش السودان  294واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  1333330333مضان على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان عثمان رمضان على لصاحبها )رمضان عثمان ر -  71

 :72عن أنشطةداخل لانون  7433برلم  23191316

 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا

 لسنة 353ٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة اله

 2338لسنة  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 2337

 :72أنشطة خارج لانون 

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات

السوٌمه محل  -ثمار و فى ، بجهة : الحى السادس على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االست -

 -اكتوبر 6 - 64عماررلم  231رلم 

، لٌد فى  1333330333رمضان عثمان رمضان على لصاحبها )رمضان عثمان رمضان على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 عن حالة عدم التزام الشركة 7433برلم  23191316

 على ان ال تتمتع 2317لسنة  72ع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمت

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 -اكتوبر 6 - 64عماررلم  231السوٌمه محل رلم  -نشاطها. ، بجهة : الحى السادس 

سبا للتصنٌع وتجارة الدهانات وكٌماوٌات البناء لصاحبها ) عارف طاهر اسماعٌل الشجاع (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

تجاره الجمله  -لدهلنات وكٌماوٌات البناء عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ا 7432برلم  23191315، لٌد فى  5333330333

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -والتجزئه للدهانات وكٌماوٌات البناء 

 -امدٌه الحة -طرٌك مصر اسٌوط الزراعً  -منطمة الهرماوٌة  5التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

، لٌد فى  533330333لصاحبها ) ضحى دمحم عبدالمنعم على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Gamer Shardsجٌمر شاردز  -  74

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر  -عن " 7434برلم  23191315

 شطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أن

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 -مٌدان النجدة  -المحور المركزي  - 6شمة  - 4الدور  -إدخال ، بجهة : سٌال مول  -

، لٌد فى  533330333لصاحبها ) ضحى دمحم عبدالمنعم على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Gamer Shardsجٌمر شاردز  -  75

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  7434برلم  23191315

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تداول البٌانات  تنفٌذ و ادارة شبكات و -

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

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 -مٌدان النجدة  -كزي المحور المر - 6شمة  - 4الدور  -، بجهة : سٌال مول  -

، لٌد فى  533330333لصاحبها ) ضحى دمحم عبدالمنعم على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Gamer Shardsجٌمر شاردز  -  76

عن إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت  7434برلم  23191315

 وتطوٌرها .

 مال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال .حاضنات األع -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و صورة و بٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً و  -

 الثمافً و الفنً .

 -لتراخٌص الالزمة ، بجهة : سٌال مول مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة ا - 

 -مٌدان النجدة  -المحور المركزي  - 6شمة  - 4الدور 

نبراس الحجاز للمستلزمات الطبٌة لصاحبها )مصطفى بن دمحم جمٌل بن جلول دوٌدى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

لمستلزمات الطبٌةبالمدن والمجتمعات العمرانٌة عن تجاره الجمله والتجزئه ل 7436برلم  23191316، لٌد فى  133330333

 الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج

 الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماًمع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم

 2338 لسنة 356و مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2337لسنة  353

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

 -اكتوبر 6 -دجله بالمز مول  24نشاطها. ، بجهة : 

س ماله ،  خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ لصاحبها ) خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ (  ، تاجر فرد ، رأ -  78

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة مع مراعاة احكام  7412برلم  23191316، لٌد فى  133330333

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

 -مخازن الشباب  269

، لٌد فى  1333330333االمل لتشكٌل وتشغٌل المعادن لصاحبها ) احمد زكى ٌحى دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7447برلم  23191317

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوة  26خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الكٌلو وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 -ابورواش  -حوض خارج الزمام  -كنستر  22ولطعتٌن ضمن المطعة  139فطعة رلم 

، لصاحبها ) اٌهاب مصطفى دمحم النحاس (  ، تاجر فرد  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  83

 عن وصورة وبٌانات .  7463برلم  23191317، لٌد فى  133330333رأس ماله ،  

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة. -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  -ط امام اكسبرٌس مترو  189راكز ، بجهة : فٌال إنشاء وإدارة م -

لصاحبها ) اٌهاب مصطفى دمحم النحاس (  ، تاجر فرد ،  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  81

الدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات عن االستشارات و 7463برلم  23191317، لٌد فى  133330333رأس ماله ،  

 واالتصاالت وتطوٌرها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

  2317لسنة  72انشطة خارج لانون  "

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة - "

 الدعاٌة واالعالن -

ٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفز -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌة من ) تصوٌر

  

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  -ط امام اكسبرٌس مترو  189تلتزم الشركة بإفراد ، بجهة : فٌال  "

لصاحبها ) اٌهاب مصطفى دمحم النحاس (  ، تاجر فرد ،  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  82

عن حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون  7463برلم  23191317، لٌد فى  133330333رأس ماله ،  

لسنه  72ا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذ

 وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. 2317

تراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة ال 

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  -ط امام اكسبرٌس مترو  189بجهة : فٌال 

لصاحبها ) اٌهاب مصطفى دمحم النحاس (  ، تاجر فرد ،  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  83

  2317لسنة  72انشطة داخل لانون  عن " 7463برلم  23191317، لٌد فى  133330333رأس ماله ،  

نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما فى  "

 ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 عد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولوا - "

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

حدائك  -انٌة البوابة الث -ط امام اكسبرٌس مترو  189إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت ، بجهة : فٌال  -

 -االهرام 

لصاحبها )عمر حسٌن صبرى ممتاز  (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Premium For Programsبرٌمٌم للبرمجٌات  -  84

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و -عن  7464برلم  23191317، لٌد فى  53330333

 ات و مراكزتصمٌم و تطوٌر االلكترونٌ

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شغٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وت -

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 -الهرم -التعاون-بجواربنن االسكندرٌة-ش على بن ابى طالب1إدخال البٌانات ، بجهة :  -

، رأس ماله ،   لصاحبها )عمر حسٌن صبرى ممتاز  (  ، تاجر فرد Premium For Programsبرٌمٌم للبرمجٌات  -  85

 عن علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 7464برلم  23191317، لٌد فى  53330333

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 -الهرم -التعاون-بجواربنن االسكندرٌة-على بن ابى طالب ش1إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة :  -

لصاحبها )عمر حسٌن صبرى ممتاز  (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Premium For Programsبرٌمٌم للبرمجٌات  -  86

عن االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت  7464برلم  23191317، لٌد فى  53330333

 وتطوٌرها .

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعمرٌادة األعمال . -

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

 العلمً و الثمافً و الفنً .

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

 -الهرم -التعاون-بجواربنن االسكندرٌة-ش على بن ابى طالب1نشاطها. ، بجهة : 

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان(  ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  87

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -1عن  7531برلم  23191321، لٌد فى  433330333، رأس ماله ،  

 أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 مات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌ- 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 3

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

 -الدلى  -ش التحرٌر  27إدخال ، بجهة : - 5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان(  ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSمارت سولٌوشنز النور س -  88

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 7531برلم  23191321، لٌد فى  433330333، رأس ماله ،  

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 ختراع و النماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات اال- 11

 الصناعٌة .

 -الدلى  -ش التحرٌر  27إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات ، بجهة : - 12

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان(  ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  89

عن وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من  7531برلم  23191321، لٌد فى  433330333، رأس ماله ،  

 الجهات

 المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتف المحمول.

 الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌةبعد الحصول- 13

 على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 14

 -الدلى  -ش التحرٌر  27لسنه ، بجهة :  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان(  ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  93

 )2333عن  7531برلم  23191321، لٌد فى  433330333، رأس ماله ،  

 ٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوج- 15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 17

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه- 18

 حتوى العلمً والثمافً والفنً.الم

 :2317لسنة 72انشطة خارج لانون 

 تورٌدات حاسب ألى

 -الدلى  -ش التحرٌر  27تلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌه ومركز ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان(  ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  91

عن مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم  7531برلم  23191321، لٌد فى  433330333، رأس ماله ،  

 التزام الشركة

 ، وكذا التتمتع 2317لسنه  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانوناألنشطة خارج لانون االست

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

 -الدلى  -ش التحرٌر  27نشاطها. ، بجهة : 

برلم  23191324، لٌد فى  1333330333  عالم الكورى لصاحبها )صالح رٌاض طعمه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  92

 عن تجاره الجمله والتجزئه لمطع غٌار السٌارات داخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب 7631

 و2337لسنة  353سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356اعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌةرلم مر

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

 الجٌزه -الشٌخ زاٌد  -الجٌزه  -الشٌخ زاٌد  - 13الحى  3مج  -ب  563عمارة  2نشاطها. ، بجهة : شمة 

، لٌد  3333330333منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اطمم تغلٌف خشبٌة ومعدنٌةوكراسى  وترابٌزات واستندات وابواب  7586برلم  23191324فى 

 - 8مع شارع  7شارع حمادة امام تماطع شارع  1/159المطعة رلم  -ثة وشبابٌن ، بجهة : المنطمة الصناعٌة الثال

، لٌد  3333330333منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

سى  وترابٌزات واستندات وابواب عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اطمم تغلٌف خشبٌة ومعدنٌةوكرا 7586برلم  23191324فى 

 -مجمع ) ب أ (  -مشروع مبارن للصناعات الصغٌرة  2/283وشبابٌن ، بجهة : 

، لٌد  3333330333منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه) ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

ع لتصنٌع اطمم تغلٌف خشبٌة ومعدنٌةوكراسى  وترابٌزات واستندات وابواب عن الامة وتشغٌل مصن 7586برلم  23191324فى 

 -مجمع ) ب أ (  -مشروع مبارن للصناعات الصغٌرة  2/283وشبابٌن ، بجهة : 

، لٌد  3333330333منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه) ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اطمم تغلٌف خشبٌة ومعدنٌةوكراسى  وترابٌزات واستندات وابواب  7586برلم  23191324فى 

 - 8مع شارع  7شارع حمادة امام تماطع شارع  1/159المطعة رلم  -وشبابٌن ، بجهة : المنطمة الصناعٌة الثالثة 

، لٌد فى  133330333زكى الجٌار (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الجٌار لتجارة الموازٌن لصاحبها ) رمضان دمحم  -  97

عن تجاره الجمله والتجزئه للموازٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7474برلم  23191323

 -شارع التحرٌر  53الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  2533330333لصاحبها )اٌمان عبد الفتاح فكرى ابراهٌم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    BELL  AASIAبٌالأسٌا -  98

عن الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة  7471برلم  23191323

 المكملة او المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بةه والتوسع فٌها على

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

 لمساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروعالوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -الجٌزه  -مٌدان الجٌزة  -برج مراد االدارى  8مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

، لٌد فى  2533330333لصاحبها )اٌمان عبد الفتاح فكرى ابراهٌم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    BELL  AASIAبٌالأسٌا -  99

 عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7471لم بر 23191323

 -الجٌزه  -مٌدان الجٌزة  -برج مراد االدارى  8نشاطها. ، بجهة : 

لصاحبها ) اسماء حمدي عبد العال ابراهٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Kashmer Fashoinكشمٌر فاشون  -  133

  -: تجاره الجمله والتجزئه للمالبس  2317لسنة  72عن انشطة داخل لانون  7531برلم  23191322لٌد فى  ، 53330333

تورٌد مالبس تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون  2317لسنة   72انشطة خارج لانون 

لسنه  72رط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الش

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  2317

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ح  257الالزمة ، بجهة : عمار والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 

، لٌد فى  53330333الدولٌه لرٌاده االعمال و المرأه لصاحبها )جابر كامل السٌد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 عن النهوض بالمرأه 7539برلم  23191322

 تملمع التزام المنشؤة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مس

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

 -الدور االول  -ابراج لصر العداله -نشاطها. ، بجهة : دله

، لٌد فى  53330333،  الدولٌه لرٌاده االعمال و المرأه لصاحبها )جابر كامل السٌد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  132

 انشطة داخل لانون االستثمار-عن  7539برلم  23191322

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 اسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌةإعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودر

 إنشاء الجامعات . -

 انشطة خارج لانون االستثمار -

 الدعاٌة و االعالن بكافة الوسائل المسموعة و الممروءة و المرئٌة -

 الامة و تنظٌم المإتمرات و الندوات -

 -الدور االول  -العداله ابراج لصر -تمدٌم االستشارات فى مجال ، بجهة : دله -

، لٌد  1333330333برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 :2317لسنة  72عن انشطةداخل لانون  7534برلم  23191322فى 

 ر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عنمشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌ -

 خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة.

 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . -

 ج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بجوار  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4لسنة ، بجهة : شمة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 -اكتوبر 6 -البستان 

، لٌد  1333330333ه ،  برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  134

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337عن  7534برلم  23191322فى 

 356لسنة  2338. 

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها .

 ألامة او اداره وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لالراضى المخصصة

 لالستصالح واالستزراع

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها . -

 -اكتوبر 6 -بجوار البستان  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4تصمٌم أو ، بجهة : شمة  -

، لٌد  1333330333برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مترو السطحٌةداخل المدن أو بٌن المدن.عن إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط ال 7534برلم  23191322فى 

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات. -

 )سواء كانت تحت سطحt.o.bإلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم) -

 .t.o.bاألرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام 

 إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة. -

 6 -بجوار البستان  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغالل أوصٌانة ، بجهة : شمة  -

 -اكتوبر

، لٌد  1333330333نشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  برٌفكت لالستثمار واال -  136

 عن خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخل والخارج. 7534برلم  23191322فى 

 تشغٌل وصٌانة واستغالل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج -

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 ماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةالم -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 صرف ( وإعدادها–مٌاه  –فك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرا -

 -اكتوبر 6 -بجوار البستان  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4للبناء ، بجهة : شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد  1333330333برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

ها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة عن أو بٌع 7534برلم  23191322فى 

 والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر

 الة عدم التزام الشركةتلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى ح

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

بجوار البستان  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر 6 -

، لٌد  1333330333برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 عن المانون. 7534برلم  23191322فى 

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

 -اكتوبر 6 -بجوار البستان  -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4طها. ، بجهة : شمة نشا

، لٌد فى  233330333الوادى لالستثمار العمارى لصاحبها ) محمود دمحم همام عوض (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  7554برلم  23191323

وما ورد بمرار رئٌس  2337لسنة  353ٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة س

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  - 2338لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -رض اللواء ا -ش دمحم احمد عبد العال  1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  133330333لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Expand Itاكسباندت  -  113

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر -1عن  7555برلم  23191323

 االلكترونٌات و مراكز

 لبٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .ا

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 تدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها وال- 3

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

 -اكتوبر 6 -حً االشجار -نموذج حرفد 15ش - 176ع - 4إدخال ، بجهة : الدور - 5

، لٌد فى  133330333لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Expand Itاكسباندت  -  111

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 7555برلم  23191323

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 ذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌاناتتنفٌ- 9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 الصناعٌة .

 -اكتوبر 6 -حً االشجار -وذج حرفدنم 15ش - 176ع - 4إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات ، بجهة : الدور - 12

، لٌد فى  133330333لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Expand Itاكسباندت  -  112

 عن وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات 7555برلم  23191323

 المعنٌة.

 ه وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌةبعد الحصولالامه و ادار- 13

 على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 14

 )2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات 

 -اكتوبر 6 -حً االشجار -نموذج حرفد 15ش - 176ع - 4إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة : الدور - 15

، لٌد فى  133330333، رأس ماله ،   لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً(  ، تاجر فرد Expand Itاكسباندت  -  113

 عن التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات 7555برلم  23191323

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 17

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه- 18

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

 -اكتوبر 6 -حً االشجار -نموذج حرفد 15ش - 176ع - 4نشاطها. ، بجهة : الدور 

،  13333330333الزهور الستصالح االراضى لصاحبها ) امانى عبد الوهاب حسن على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

جعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى ت 7365برلم  23191314لٌد فى 

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

لسنة  353طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى     2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337

 -الهرم  -فٌصل  -الطوابك  -ش دمحم عامر  17الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عن تجارة الجمله  7378برلم  23191314، لٌد فى  233330333س ماله ،  محمود دمحم على غباشى  ، تاجر فرد ، رأ -  115

والتجزئه للحداٌد والبوٌات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

والكائنة  19مامه على لطعه االرض رلم بمول الخلٌجٌة بمشروع جانا جرٌن الم 2الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -اكتوبر 6 -بحدائك اكتوبر

المدس لتصنٌع االسمان واللحوم والدواجن لصاحبها ) عادل سٌد دمحم جاد االلفطى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

وتعلٌب االسمان وتجهٌز  عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتلمٌح وتدخٌن وتعبئة 7382برلم  23191315، لٌد فى  533330333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتعبئة الدواجن واللحوم مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  178لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 23191315، لٌد فى  533330333عبد العال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كٌورا لصاحبها ) عبد الرحمن حسن دمحم -  117

عن انشاء الطرٌك الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  7384برلم 

 -ش الهرم  41ها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

، لٌد فى  133330333هاواى للمالبس الجاهزة لصاحبها )حنفى حمٌده جوده عبد الصمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 7481برلم  23191323

 لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -بوالق الدكرور -شارع رضا محمود  53نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  533330333الرضا لتجارة الفاكهة لصاحبها ) محمود محمود اسماعٌل راشد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

اكهة والخضروات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة عن تجارة الجمله والتجزئه للف 7482برلم  23191323

سوق - 2عنبر  -شارد الفاكهة  - 123وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -الجمله 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

  ــــــــــــــــــــــ   

 

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  -شركة  ،  "   SaveMntسٌفمنت  -  1

 أنواعها .

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

 إللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي ا -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم  -، عن " 7142برلم  23191331فى ،لٌدت  533330333أعمال   ،رأس مالها    -

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

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

 نً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترو -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 - 4م المنطمة السٌاحٌة 72أعمال ، بجهة : لطعة  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات    SaveMntسٌفمنت  -  2

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

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

برلم  23191331،لٌدت فى  533330333نمل تكنولوجٌا   ،رأس مالها   إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز  -

 ، عن التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  7142

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

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

 - 4م المنطمة السٌاحٌة 72لوجٌا ، بجهة : لطعة إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنو -

 شركة  ،  المعلومات    SaveMntسٌفمنت  -  3

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً

 التسوٌك االلكترونى-

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ للبضائع -

ول اعماال   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزا -

 ، عن المعلومات  7142برلم  23191331،لٌدت فى  533330333

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً

 التسوٌك االلكترونى-

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ للبضائع -

م 72 ، بجهة : لطعة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال -

 - 4المنطمة السٌاحٌة 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها    SaveMntسٌفمنت  -  4

اعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  533330333والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  7142برلم  23191331

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

 - 4م المنطمة السٌاحٌة 72والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

شركة  ،   المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة    Triple Vision for Constructionنشاءات ترٌبل فٌجن لال -  5

شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها  -التسوٌك و االستثمار العماري.  -والكهرومٌكانٌكٌة 

ا بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة صرف ) وإعدادها للبناء أو بٌعه -مٌاه  -بالمرافك ( كهرباء 

 -إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر 

،  7364برلم  23191314،لٌدت فى  53333330333س مالها   االستٌراد والتصدٌر   ،رأ -المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور 

شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن  -التسوٌك و االستثمار العماري.  -عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة والكهرومٌكانٌكٌة 

بٌعها بحالتها او بعد إلامة صرف ) وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -األراضً بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ( كهرباء 

ابها المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استغاللها لحس

ش الشٌخ  1بجهة :  االستٌراد والتصدٌر ، -المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور  -إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -او لحساب الغٌر 

 -ش جامعة الدول العربٌة  - 2ناصٌة رلم  -محمود خلٌل الحصري ) الفالوجا سابما ( 

شركة  ،  والتوكٌالت التجارٌة  تلتزم الشركه باحكام المانون    Triple Vision for Constructionترٌبل فٌجن لالنشاءات  -  6

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123رلم 

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

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  

 23191314،لٌدت فى  53333330333التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

فى  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123، عن والتوكٌالت التجارٌة  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  7364برلم 

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص الالزمة 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

 -ش جامعة الدول العربٌة  - 2ناصٌة رلم  -ش الشٌخ محمود خلٌل الحصري ) الفالوجا سابما (  1تحمٌك غرضها ، بجهة : 

شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى    Triple Vision for Constructionترٌبل فٌجن لالنشاءات  -  7

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  7364برلم  23191314،لٌدت فى  53333330333،رأس مالها     

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

ش الشٌخ محمود خلٌل الحصري )  1ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -ش جامعة الدول العربٌة  - 2ناصٌة رلم  -الفالوجا سابما ( 

وز ٌج -المصرٌة الٌمنٌة لتصنٌع و تعبئة المواد الغذائٌة   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الغذائٌة  -  8

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 

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع و  7375برلم  23191314،لٌدت فى  23333330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون  -تعبئة المواد الغذائٌة 

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

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

 -مٌدان البصره  49الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة مركز تدرٌب الوحدة العربٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وتمدٌم دورات  -  9

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -إلامة وتنظٌم المإتمرات   -ة البشرٌة التنمٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 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 فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  7393برلم  23191315،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -إلامة وتنظٌم المإتمرات   -وتمدٌم دورات التنمٌة البشرٌة 

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

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

السٌاحٌة  98على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث فٌال والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -السادسة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -الدعاٌة واالعالن  -الوكالة العمارٌة   شركة  ،  التسوٌك والتطوٌر العمارى  -  13

اعداد دراسات الجدوى -اعداد التصمٌمات الهندسٌه -غالل المناجم والمحاجر است-التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -لانونا 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او  -للمشروعات 

ة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌ

الدعاٌة  -، عن التسوٌك والتطوٌر العمارى  7147برلم  23191331،لٌدت فى  533330333ٌمل مستوى   ،رأس مالها   

-ل المناجم والمحاجر استغال-التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -واالعالن 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت والشمك واالجنحة  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -اعداد التصمٌمات الهندسٌه 

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

المنطمة  -الدور الثانى  - 4شمة  -ش سامح جاد  178واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى ، بجهة : 

 -السٌاحٌة السادسة 

مالى الوكالة العمارٌة   شركة  ،  الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اج -  11

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم -مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

 -تمدٌم خدمات الدلٌفرى و التٌن اواى -الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( و تمدٌم انواع المؤكوالت 

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

، عن الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى  7147برلم  23191331،لٌدت فى  533330333لد   ،رأس مالها   

لى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجما

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( و تمدٌم انواع -للمشروع 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة -تمدٌم خدمات الدلٌفرى و التٌن اواى -المؤكوالت 

المنطمة السٌاحٌة  -الدور الثانى  - 4شمة  -ش سامح جاد  178وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ، بجهة : 

 -السادسة 

 شرع هللا للتورٌدات العامه   شركة  ،   -  12

 التورٌدات العمومٌة "

 الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :  تمدٌم "

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 األسطح من الترسٌبات  معالجة -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً -

 االستثمار العمارى . "

 التورٌدات العمومٌة ، عن " 7493برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333الامة وتشغٌل   ،رأس مالها    "

 رولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل : تمدٌم الخدمات البت "

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 ترسٌبات معالجة األسطح من ال -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاف البترولً -

 االستثمار العمارى . "

 - 1مكتب  - 15مول  -الامة وتشغٌل ، بجهة : بٌفرلى هٌلز  "

ت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة شرع هللا للتورٌدات العامه   شركة  ،  الفنادق ( الثابتة ) والموتٌال -  13

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

 فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات "

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

الشمك واالجنحة الفندلٌة ، عن الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت و 7493برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها   

والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال 

 المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 امة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌاتال "

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

 - 1مكتب  - 15مول  -، بجهة : بٌفرلى هٌلز 

شرع هللا للتورٌدات العامه   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  -  14

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

،لٌدت فى  1333330333الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى 

، عن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  7493برلم  23191323

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

 - 1مكتب  - 15مول  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : بٌفرلى هٌلز 

تمدٌم خدمات الكاترٌنج شركة  ،     Carven Food Catering and Eventsكارفٌن لطهً وتمدٌم الطعام وتنظٌم الحفالت  -  15

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم  -الامة وتنظٌم الحفالت العامة  -

ركة ان تكون ٌجوز للش -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -انواع الماكوالت زالتٌن اواي 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1233330333غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌترٌات  -الامة وتنظٌم الحفالت العامة  -مدٌم خدمات الكاترٌنج ، عن ت 7194برلم  23191333

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم انواع الماكوالت زالتٌن اواي 

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشر -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

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

 - المهندسٌن -متفرع من ش احمد عرابً  -ش عدنان المدنً 23بجهة : 

شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها    Carven Food Catering and Eventsكارفٌن لطهً وتمدٌم الطعام وتنظٌم الحفالت  -  16

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

 ة لمباشرة نشاطهاكافة التراخٌص الالزم

  

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  7194برلم  23191333،لٌدت فى  1233330333،رأس مالها     

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

 -المهندسٌن  -متفرع من ش احمد عرابً  -ش عدنان المدنً 23ا ، بجهة : لمباشرة نشاطه

: تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  72ناصر خلف محمود احمد وشرٌكه   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  17

حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر  -خات البترولٌة صٌانة معدات الحفر والمض - -صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -واالستكشاف وتشمل : 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . 

الخدمات المتعلمة باالستكشاف  -الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -

برلم  23191337،لٌدت فى  3333330333: تورٌد المواد البترولٌة تلتزم   ،رأس مالها    72ة خارج لانون انشط-البترولً 

صٌانة آبار  -: تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل :  72، عن انشطة خاصة بمانون  7243

حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول .  -البترولٌة صٌانة معدات الحفر والمضخات  - -البترول وتنشٌطها 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

الخدمات المتعلمة باالستكشاف  -الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج  -معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 -الصف  -الودى  -: تورٌد المواد البترولٌة تلتزم ، بجهة : اول مدخل طرٌك الجٌش  72رج لانون انشطة خا-البترولً 

ناصر خلف محمود احمد وشرٌكه   شركة  ،  الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون  -  18

لسنه  72ها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حم

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  2317

 باشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

، عن الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة  7243برلم  23191337،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة  2317لسنه  72االستثمار رلم 

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

 -الصف  -الودى  -مدخل طرٌك الجٌش 

 البارون للتورٌدات العامة والمماوالت   شركة  ،  و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  19

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

 نشاطها.

 ، عن و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7238لم بر 23191337،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

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

 -الهرم  -المرٌوطٌه -حسن فهٌم خطاب  7تمسٌم  -ش اللبٌنى  3 - 12نشاطها. ، بجهة : الدور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبارون للتورٌدات العامة والمماوالت   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ا -  23

 وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد المواد

 الغذائٌة وكافة المطبوعات ومواد البناء

 تؤجٌر واٌجار السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 لتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةاالستٌراد وا

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  7238برلم  23191337،لٌدت فى  533333.333الالزمة   ،رأس مالها   

 لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد المواد

 الغذائٌة وكافة المطبوعات ومواد البناء

 تؤجٌر واٌجار السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 لتوكٌالت التجارٌةاالستٌراد والتصدٌر وا

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 -الهرم  -المرٌوطٌه -حسن فهٌم خطاب  7تمسٌم  - ش اللبٌنى 3 - 12الالزمة ، بجهة : الدور 

البارون للتورٌدات العامة والمماوالت   شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  -  21

 المنظمة لهذا الغرض

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 خصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً م

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  7238برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333فٌما   ،رأس مالها   

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 خصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -الهرم  -المرٌوطٌه -حسن فهٌم خطاب  7تمسٌم  -ش اللبٌنى  3 - 12فٌما ، بجهة : الدور 

 2337لسنة  353اررئٌس الوزراء رلم البارون للتورٌدات العامة والمماوالت   شركة  ،  عدا المناطك الصادربها لر -  22

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم 

 .2338 

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 تخطٌط وإلامة المدن العمرانٌة الجدٌدة

 تمسٌم االراضى

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 ت و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

لوزراء ، عن عدا المناطك الصادربها لراررئٌس ا 7238برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333تلحمها بها   ،رأس مالها   

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353رلم 

 .2338 

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 تخطٌط وإلامة المدن العمرانٌة الجدٌدة

 تمسٌم االراضى

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -الهرم  -المرٌوطٌه -حسن فهٌم خطاب  7تمسٌم  -للبٌنى ش ا 3 - 12تلحمها بها ، بجهة : الدور 

 مصطفى امٌن ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،    -  23

   

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353الوزراء رلم  شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس

 356لسنة  2338. 

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

 نشاطها.

العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ، عن االستثمار  7195برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 -الشٌخ زاٌد  - 231شمة  9عمارة  -المجاورة الرابعة -نشاطها. ، بجهة : الحى األول 

 -شركة  ،  اعمال الدٌكور    U - ELITE INTERIOR , FURNITURE AND FABRICSٌوالٌت ألعمال الدٌكور والموبٌلٌا  -  24

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة الموبٌلٌا والتحف 

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 الالزمة لمباشرة نشاطها

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -، عن اعمال الدٌكور  7235برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -به لانونا وعلى االخص تجارة الموبٌلٌا والتحف 

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

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

 -جزٌرة العرب ش  3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -صاله الساعور للحالله   شركة  ،  الامة وتشغٌل صالون حاللة رجالى  -  25

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -، عن الامة وتشغٌل صالون حاللة رجالى  7242برلم  23191337ى ،لٌدت ف 133330333

او 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 الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الدور االول علوي  2سنتر الخلود محل رلم  3: الحً االول مج 

الامة وتشغٌل مصنع   -الماسة للصناعة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل وتجمٌع المعادن ومستلزماتها  -  26

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المهمات والكشافات الكهربائٌة  -لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ومستلزماتها 

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون له -ولمبات اللٌد 

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 الامة وتشغٌل مصنع  7273برلم  23191338فى ،لٌدت  1333330333تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

الامة وتشغٌل  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة ومستلزماتها   -لتشكٌل وتشغٌل وتجمٌع المعادن ومستلزماتها 

مصلحة او تشترن باى وجه ٌجوز للشركة ان تكون لها  -مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المهمات والكشافات الكهربائٌة ولمبات اللٌد 

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

 -ش مخازن الشباب  273كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : لطعة 

 - 6المنطمة الصناعٌة 

الماسة للصناعة   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  27

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، عن المان 7273برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ش مخازن  273واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

 - 6المنطمة الصناعٌة  -الشباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ع االراضى الفضاء والمبانى والوحدات السكنٌة جولدن بٌرامٌدز للتنمٌة واالستثمار العمارى   شركة  ،  شراء وبٌ -  28

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

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

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

االراضى الفضاء والمبانى والوحدات  ، عن شراء وبٌع 7161برلم  23191331،لٌدت فى  53333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -السكنٌة وغٌرالسكنٌة 

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

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

 -ش العهد الجدٌد متفرع من ش فٌال علً حفناوي 2الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -الترابٌع 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -شركة  ،  انشاء وتشغٌل وادارة حضانة    HUPIاتش ٌو بً اي  -  29

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تشغٌل وادارة حضانة ، عن انشاء و 7486برلم  23191323،لٌدت فى  133330333

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

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

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

 -ٌة الصحراوي طرٌك مصر اسكندر -ونص  4الكٌلو  -امام مدرسة فٌكتورٌا  -لرٌة بالم هٌلز  -ش زٌنب عبد الغنى  - A4: فٌال 

 -الشٌخ زاٌد 

التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت    ٌجوز للشركة ان  بٌج دٌل للتجارة االلكترونٌة   شركة  ،  " -  33

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

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

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

التجارة االلكترونٌة والتسوٌك  ، عن " 7533برلم  23191321،لٌدت فى  133330333ا .   ،رأس مالها   لمباشرة نشاطه

االلكترونى عبر االنترنت    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  اعماال 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 

الحى  -سنتر النخٌل  -55: الدور األول علوى بالعمار رلم  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة

 - - -أكتوبر ثان  -12مجاورة  -السادس 

ناصر خلف محمود أحمد وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  -  31

 والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353ٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم شبه جز

 356لسنة  2338. 

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

 نشاطها.

، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  7258برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ئٌس الجمهورٌةرلموما ورد بمرارر 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

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

 -الصف  -الودي  -نشاطها. ، بجهة : اول مدخل طرٌك الجٌش

ٌل والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة واألساسٌة أومٌجا ماكس   شركة  ،  تجارة وتوزٌع األدوٌة ومستحضرات التجم -  32

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والمبٌدات الحشرٌة والمطهرات والمواد الخام وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

د الحصول على فى شان سجل المستورد?ن وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بع 1982لسنة  121

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

، عن تجارة وتوزٌع  7284برلم  23191339،لٌدت فى  1333330333تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة واألساسٌة والمبٌدات الحشرٌة والمطهرات والمواد الخام األدوٌة ومستحضرات التجمٌل 

فى شان سجل  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

لحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها المستورد?ن وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد ا

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

 -الهرم  -حدائك االهران  -ص بوابة حورس  39بجهة : 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك أومٌجا ماكس   شركة  ،  من الوجوة مع الشركات  -  33

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 الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 لمباشرة نشاطها

  

، عن من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  7284برلم  23191339،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

 -الهرم  -حدائك االهران  -ص بوابة حورس  39الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 عونى انور فهمى وشركاه   شركة  ،  تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل : -  34

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطهاالخدمات المتعلمةباالستكشاف البترولى.-

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . -

 ألعمال الحفر والصٌانةاألعمال المدنٌة المكملة  -

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها .

برلم  23191313،لٌدت فى  1333333330333تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق   ،رأس مالها   -

 ، عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل : 7296

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطهاالخدمات المتعلمةباالستكشاف البترولى.-

 حفر آبار المٌاه واآلبار غٌر العمٌمة الالزمة ألغراض البترول . -

 ألعمال الحفر والصٌانةاألعمال المدنٌة المكملة  -

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها .

 -شارع فٌصل  134تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط مترواألنفاق ، بجهة : -

 عونى انور فهمى وشركاه   شركة  ،  أو أجزاء منها . -  35

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌةداخل المدن أو بٌن المدن.-

(سواء كانت تحت سطحتصمٌم أو b.otإلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم)-

 اء أو إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.إنش

    b.o,tاألرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام

 إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة.-

 ، عن أو أجزاء منها . 7296برلم  23191313،لٌدت فى  1333333330333ألامة او اداره وتشغٌل وصٌانة   ،رأس مالها   

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشغٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌةداخل المدن أو بٌن المدن.-

(سواء كانت تحت سطحتصمٌم أو b.otإلامة أو إدارة وتشغٌل الجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشغٌل وإعادة التسلٌم)-

 و إدارة وتشغٌل أنفاق السٌارات.إنشاء أ

    b.o,tاألرض أو فولها وعدادات تنظٌم انتظار السٌارات بنظام

 إعداد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة.-

 -شارع فٌصل  134ألامة او اداره وتشغٌل وصٌانة ، بجهة : 

-عونى انور فهمى وشركاه   شركة  ،  محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لالراضى المخصصة  -  36

تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغالل أوصٌانة خطوط  -تشغٌل وصٌانة واستغالل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج

 ل والخارج.السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالداخ

 لالستصالح واالستزراع

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

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

 7296برلم  23191313،لٌدت فى  1333333330333شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

تشغٌل وصٌانة واستغالل وحدات النمل -، عن محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لالراضى المخصصة 

اخل تصمٌم أو إنشاء أو إدارة أو تشغٌل أو استغالل أوصٌانة خطوط السكن الحدٌدٌة وخطوط المترو بالد -المتحرن بالداخل والخارج

 والخارج.

 لالستصالح واالستزراع

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

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

 -ٌصل شارع ف 134شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء ، بجهة : 

 التوحٌد العربً للمواسٌر البالستٌن ولوازمها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر البالستٌن ولوازمها. -  37

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر البالستٌن  7153برلم  23191331،لٌدت فى  53333330333أس مالها   ،ر  

 ولوازمها.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 صر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً م

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -تماطع فٌصل مع المرٌوطٌة -عمارات الفٌصلٌة 7 - 835نشاطها. ، بجهة : شمة 

  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -شركة  ،  التصدٌر   Dream Town for Exportدرٌم تاون للتصدٌر  -  38

غٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و -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 

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -، عن التصدٌر 7223برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -التورٌدات العمومٌة   -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 

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

 -الفٌوم  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المندرة 

 احمد جالل رمضان وشرٌكه   شركة  ،  خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون -  39

 لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 نشاطها.

  

، عن خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة  7263برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 بذات المانون

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

 -اكتوبر 6 - 3الدور-333المحور المركزى عمارة-2مج-4نشاطها. ، بجهة : الحى

 :2317لسنة  72احمد جالل رمضان وشرٌكه   شركة  ،   *انشطةداخل لانون  -  43

 غٌل مصنع لتصنٌع الكرتون وجمٌع الصناعات الورلٌة والورق الالصك والطباعة على كل ما سبكالامة وتش

 :2317لسنة  72*انشطة خارج لانون 

 التصنٌع لدى الغٌر لجمٌع الصناعات الورلٌة والورق الالصك والطباعة على كل ما سبك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة*تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة الوا

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 :2317لسنة  72، عن *انشطةداخل لانون  7263برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333األنشطة   ،رأس مالها   

 وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكرتون وجمٌع الصناعات الورلٌة والورق الالصك والطباعة على كل ما سبكالامة 

 :2317لسنة  72*انشطة خارج لانون 

 التصنٌع لدى الغٌر لجمٌع الصناعات الورلٌة والورق الالصك والطباعة على كل ما سبك

 لوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة*تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة ا

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -اكتوبر 6 - 3الدور-333المحور المركزى عمارة-2مج-4األنشطة ، بجهة : الحى

 الدعاٌة واالعالن-شركة  ،     Seed Productionsسٌٌد لالنتاج الفنى    -  41

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 الدعاٌة واالعالن-، عن  7311برلم  23191313ت فى ،لٌد 533330333،رأس مالها     

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  - 3مج-8الحى -222نشاطها. ، بجهة : عمارة 

ٌجوز  -شركة  ،  صٌانة وتركٌب وتورٌد االدوات الصحٌة    HB Standardاتش.بً ستاندرد للصٌانة والتركٌبات الصحٌة  -  42

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

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

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

، عن صٌانة وتركٌب وتورٌد االدوات  7637برلم  23191327،لٌدت فى  233330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -كرداسة  -ش المعتمدٌة  2بجهة : على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، 

 شركة  ،  التورٌدات العمومٌة   Pioneerباٌونٌر للتورٌدات العمومٌة -  43

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 7654برلم  23191329،لٌدت فى  533330333المانونٌة واالستشارات   ،رأس مالها   تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات 

 ، عن التورٌدات العمومٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -ش الجالد  3انونٌة واالستشارات ، بجهة : تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات الم

 شركة  ،  والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال   Pioneerباٌونٌر للتورٌدات العمومٌة -  44

 راق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

ي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 ، عن والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال 7654برلم  23191329،لٌدت فى  533330333

 الٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق الم

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش الجالد  3ن الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه م

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -

 شركة  ،  شبٌهة باعمالها   Pioneerباٌونٌر للتورٌدات العمومٌة -  45

 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

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

 نشاطها.

 ، عن شبٌهة باعمالها 7654برلم  23191329،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته 

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

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -ش الجالد  3نشاطها. ، بجهة : 

   West  Polygon  Developments   forGeneral     Suppliesوٌست بولٌجون دٌفلوبمنت للتورٌدات العمومٌة  -  46

 شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة.

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 االستثمار والتطوٌر العمارى.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن الامة وتشغٌل وادارة المدارس  7192برلم  23191333،لٌدت فى  2533330333تلحمها بها و ذلن طبماً   ،رأس مالها   

 وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة.

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 االستثمار والتطوٌر العمارى.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 اكتوبر 6 -ر المركزي المحو -سٌتً ستارز 3عمارة  214تلحمها بها و ذلن طبماً ، بجهة : مكتب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   West  Polygon  Developments   forGeneral     Suppliesوٌست بولٌجون دٌفلوبمنت للتورٌدات العمومٌة  -  47

 شركة  ،  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7192برلم  23191333،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

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

 اكتوبر 6 -المحور المركزي  -سٌتً ستارز 3عمارة  214نشاطها. ، بجهة : مكتب 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  2317لسنة  72الكرن لمنتجات االلبان والصناعات الغذائٌة   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  48

: التصدٌر تلتزم الشركه بإفراد 2317لسنة  72نون انشطة خارج لا -وتعبئة وتغلٌف كافة انواع ) االلبان واالجبان والعصائر( 

حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

ون االستثمار بالضمانات والحوافز وكذا التتمتع األنشطة خارج لان 2317لسنه  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن انشطة داخل  7265برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -الواردة بذات المانون 

انشطة خارج  -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف كافة انواع ) االلبان واالجبان والعصائر(  2317لسنة  72لانون 

: التصدٌر تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى 2317لسنة  72ون لان

وكذا  2317لسنه  72حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 - 313ٌجوز للشركة ان ، بجهة : لطعة  -ن االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون التتمتع األنشطة خارج لانو

 -المنطمة الصناعٌة ) مخازن الشباب ( 

الكرن لمنتجات االلبان والصناعات الغذائٌة   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -  49

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

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

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  7265برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

المنطمة الصناعٌة  - 313والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

 -الشباب (  ) مخازن

مصطفى احمد دمحم دردٌر وشركائه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لصناعة المنتجات الغذائٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن  -  53

 31553330333واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الامة وتشغٌل مصنع لصناعة المنتجات الغذائٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  7266برلم  23191338،لٌدت فى 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم بمطاع لصناعات 

 -مدٌنة بنً سوٌف  -كوم ابو راضً  -العذائٌة الصناعٌة 

الكوثر للصناعات الغذائٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لصناعة المنتجات الغذائٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  51

،لٌدت  31553330333والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

عن الامة وتشغٌل مصنع لصناعة المنتجات الغذائٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،  7266برلم  23191338فى 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم بمطاع لصناعات العذائٌة 

 -مدٌنة بنً سوٌف  -كوم ابو راضً  -الصناعٌة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو   -شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة    MEGA M&B& بً   مٌجا أم -  52

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 شرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا

  

التجارة   -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  7279برلم  23191339،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

ب جاردٌنا  13الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

 -حدائك االهرام  -

 شركة  ،  المماوالت العامة   D&Fدى اند اف للمماوالت والتورٌدات العمومٌة واالستشارات والتدرٌب  -  53

 التورٌدات العمومٌة

 نونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات الما

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشغٌل مركز

،لٌدت  2333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن المماوالت العامة 7334برلم  23191313فى 

 التورٌدات العمومٌة

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 اد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشغٌل مركز العد

بنى سوٌف  - 13شارع  5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها ، بجهة : رلم 

 -بندربنى سوٌف  -بجوار الموى العاملة -الجدٌدة 

 شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   D&Fدى اند اف للمماوالت والتورٌدات العمومٌة واالستشارات والتدرٌب  -  54

 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

 رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 نشاطها.

 ، عن التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 7334برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 سالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -بندربنى سوٌف  -بجوار الموى العاملة -بنى سوٌف الجدٌدة  - 13شارع  5نشاطها. ، بجهة : رلم 

الامة و تشغٌل وادارة المنشؤت -اللإلإة للتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -  55

بٌع وشراء و اٌجار -ٌع وشراء و اٌجار لاعات االفراح و الحفالت ومستلزمتهاب-الترفهٌة ولاعات االفراح و الحفالت المإتمرات 

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة -مستلزمات الكافترٌات 

إعداد و -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

، عن الامة وتشغٌل وادارة  7313برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333تجهٌز استودٌوهات التصوٌر   ،رأس مالها   

ٌع وشراء و اٌجار ب-الامة و تشغٌل وادارة المنشؤت الترفهٌة ولاعات االفراح و الحفالت المإتمرات -المطاعم الثابتة والكافترٌات 

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و -بٌع وشراء و اٌجار مستلزمات الكافترٌات -لاعات االفراح و الحفالت ومستلزمتها

 -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 -شارع ترعة الزمر 135إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر ، بجهة : لشركة -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج 

 -الهرم 

شركة  ،   تصمٌم و بٌع المالبس الجاهزة    MOJA     DESIGN      STUDIOاستودٌو موجا للتصمٌم            -  56

 واكسسوارتها

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -م بؤعمال التشطٌبات والدٌكورالمٌا

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 خارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن تصمٌم و بٌع المالبس الجاهزة واكسسوارتها 7461برلم  23191317،لٌدت فى  133330333مع مراعاة   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -التشطٌبات والدٌكور المٌام بؤعمال

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ا ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كم

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 - 1شمة  - 417مع مراعاة ، بجهة : المرٌة السٌاحٌة االولى لطعة 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  شركة  ،    MOJA     DESIGN      STUDIOاستودٌو موجا للتصمٌم            -  57

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7461برلم  23191317،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 - 1شمة  - 417نشاطها. ، بجهة : المرٌة السٌاحٌة االولى لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة   -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى    WISE EGYPTواٌس اٌجٌبت  -  58

استصالح وتجهٌز -تورٌد المستلزمات الطبٌة  -مٌة التورٌدات العمو-التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  - المماوالت المتكاملة

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

بطرٌك الغمر األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري 

، عن االستثمار  7151برلم  23191331،لٌدت فى  5333330333فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس   ،رأس مالها   

-التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا  - المماوالت المتكاملة-المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة   -والتسوٌك العمارى 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. -تورٌد المستلزمات الطبٌة  -ٌة التورٌدات العموم

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

ش نوال  6طرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ، بجهة : تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري ب

 - 7الدور  733شمة 

 - 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353شركة  ،  الوزراء رلم    WISE EGYPTواٌس اٌجٌبت  -  59

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

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

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ولرار رئٌس الجمهورٌة  2337لسنة  353، عن الوزراء رلم  7151برلم  23191331،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

ت وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركا - 2338لسنة  356رلم 

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 السارٌ

 - 7الدور  733ش نوال شمة  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مطعم وجبات جاهزة وسرٌعة التجهٌز    CHIP MEشٌب مى  -  63

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

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

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

ٌجوز  -، عن الامة وتشغٌل مطعم وجبات جاهزة وسرٌعة التجهٌز  7155برلم  23191331،لٌدت فى  2533330333مالها   

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

 -العمرانٌة  -عمر بن ابى ربٌعة  -ش امٌل ناشد  12الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 اتش بً اٌه زد حمزه وشركاه للتجارة والتورٌدات   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  61

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ، عن الحصول 7178برلم  23191333،لٌدت فى  53330333نشاطها.  ،رأس مالها   

 -العجوزه  -أرض اللواء  -شارع الجارحً  1نشاطها. ، بجهة : 

دمحم ابو دومة حمٌلى وشركاه   شركة  ،   االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -  62

وما ورد  2337لسنة  353زٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه ج

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -.  2338لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

خصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً م

، عن االستثمار  7172برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع   ،رأس مالها   

رة سٌناء مع العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌ

استصالح  -.  2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن 

 13صة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ، بجهة : مجاورة تكون األراضً مخص

 -اكتوبر اول  6لسم  15/  8بلون  4لطعه  -شارع النرجس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ابو دومة حمٌلى وشركاه   شركة  ،  ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -  63

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة  - 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353

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

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 

، عن ولٌس الري بطرٌك  7172برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333  عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى   ،رأس مالها 

 - 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاح

كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق 

 -شارع النرجس  13جاورة والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى ، بجهة : م

 -اكتوبر اول  6لسم  15/  8بلون  4لطعه 

دمحم ابو دومة حمٌلى وشركاه   شركة  ،  مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله  -  64

اعداد الدراسات االلتصادٌة  - 1 -المداد الامه وتشغٌل المراكز التجارٌه وسالسل ا -تجاره الجمله والتجزئه  -االٌوائٌه للمشروع 

انشاء البنٌة االساسٌة  -3اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات .   - 2والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة . 

جذب رإوس االموال التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة ل -4ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة . 

، عن مساحه الوحدات  7172برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333والمشروعات الصناعٌة للمناطك   ،رأس مالها   

الامه وتشغٌل المراكز  -تجاره الجمله والتجزئه  -المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

اعداد الدراسات االلتصادٌة  - 2اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة .  - 1 -المداد التجارٌه وسالسل ا

التسوٌك  -4انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة .  -3والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات .  

شارع النرجس  13جذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك ، بجهة : مجاورة والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة ل

 -اكتوبر اول  6لسم  15/  8بلون  4لطعه  -

انشاء مبانى مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات .   -5دمحم ابو دومة حمٌلى وشركاه   شركة  ،  الصناعٌة .  -  65

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  -اعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها إدارة المنطمة الصن - 6

األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

انشاء مبانى  -5، عن الصناعٌة .  7172برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تربٌة جمٌع  -إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها  - 6مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات .  

أو اللحوم.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن

بلون  4لطعه  -شارع النرجس  13السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مجاورة 

 -اكتوبر اول  6لسم  15/  8

ستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً ا-شركة  ،     ABOU SEIF REAL ESTATESابو سٌف العمارٌة   -  66

 تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353ادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الص

 .2338 

 االستثمار العمارى .-

 المماوالت المتكاملة والعامة-

 التورٌدات العمومٌة-

 الدعاٌة واالعالن-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جهٌز األراضً استصالح وت-، عن  7169برلم  23191332،لٌدت فى  13533330333إدارة المشروعات   ،رأس مالها   

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353اررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لر

 .2338 

 االستثمار العمارى .-

 المماوالت المتكاملة والعامة-

 التورٌدات العمومٌة-

 الدعاٌة واالعالن-

 -دله -امام محطة الغاز -برج النهى  -ش عباد الرحمن  - 2إدارة المشروعات ، بجهة : شمة رلم 

بشان  2312لسنة  333شركة  ،  مع مراعاه المرار الوزارى رلم    ABOU SEIF REAL ESTATESسٌف العمارٌة   ابو -  67

 شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 مة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بمواف 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس 

بشان  2312لسنة  333، عن مع مراعاه المرار الوزارى رلم  7169برلم  23191332،لٌدت فى  13533330333 مالها  

 شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : او التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 -دله -امام محطة الغاز -برج النهى  -ش عباد الرحمن  - 2شمة رلم 

 شركة  ،  او   ABOU SEIF REAL ESTATESابو سٌف العمارٌة   -  68

 التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته 

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

 ، عن او 7169برلم  23191332،لٌدت فى  13533330333نشاطها.  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 -دله -امام محطة الغاز -برج النهى  -ش عباد الرحمن  - 2نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

ة الكمبٌوتر و تجارة و بٌع اجهز-شركة  ،      3M YSMART TECHNOLOGYثرى ام واى سمارت تكنولوجى      -  69

 مستلزماتها و لطع الغٌار الخاصة بها

 التورٌدات العمومٌة-

   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال 

 ةبهاشبٌهةباعمالهاالتورٌدات العمومٌةتجارة و بٌع اجهزة الكمبٌوتر و مستلزماتها و لطع الغٌار الخاص

 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

كمبٌوتر و مستلزماتها و لطع تجارة و بٌع اجهزة ال-، عن  7488برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333مع   ،رأس مالها   

 الغٌار الخاصة بها

 التورٌدات العمومٌة-

   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال 

 شبٌهةباعمالهاالتورٌدات العمومٌةتجارة و بٌع اجهزة الكمبٌوتر و مستلزماتها و لطع الغٌار الخاصةبها

 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

 -الهرم  -فرٌد السباعى  -ش عبدالرازق فراج  15مع ، بجهة : 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح    3M YSMART TECHNOLOGYى     ثرى ام واى سمارت تكنولوج -  73

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7488برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -فرٌد السباعى  -ش عبدالرازق فراج  15نشاطها. ، بجهة : 

 EGYPTIAN TUNISIAM REALESTATEالمصرٌة التونسٌة لالستثمار العمارى                                           -  71

INVESTMENT    والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة شركة  ،  المانون

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7213برلم  23191337،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

 -مول بالزا  433ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمر

 -الشٌخ زاٌد  - 1المبنً االداري 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 EGYPTIAN TUNISIAM REALESTATEالمصرٌة التونسٌة لالستثمار العمارى                                           -  72

INVESTMENT   الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن  -كة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة شر

 -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -االستثمار والتطوٌر العمارى  -السٌارات 

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

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 وادارة المدارس وتمدٌم  7213برلم  23191337،لٌدت فى  2533330333طبما الحكام   ،رأس مالها   

المماوالت العامة والمتكاملة  -االستثمار والتطوٌر العمارى  -الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات  -الخدمات التعلٌمٌة 

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

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

خ زاٌد الشٌ - 1المبنً االداري  -مول بالزا  433ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

- 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و  -1شركة  ،      Egy Prosoftاٌجى بروسوفت   -  73

أعمال التوصٌف  -2تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء  -3ات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت  -4لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

صناعة تكنولوجٌا  -1، عن  7233برلم  23191337،لٌدت فى  533330333إدخال   ،رأس مالها    -5وصورة وبٌانات . 

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

واعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ول -2البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 -4أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3.

د  321ثانً عمارة الدور ال 13إدخال ، بجهة : شمة  -5إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 

 -الهرم  -حدائك االهرام 

أعمال التوصٌف والتصمٌم  -6شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    Egy Prosoftاٌجى بروسوفت   -  74

صٌف والتصمٌم أعمال التو -8إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

حاضنات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -13تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9لشبكات نمل وتداول البٌانات 

تورٌد و تركٌب  -تصمٌم تطبٌمات المحمول -التورٌدات العمومٌة -التسوٌك االلكترونى -األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.  

، عن البٌانات علً  7233برلم  23191337،لٌدت فى  533330333لكترونٌة للمنشات من الداخل   ،رأس مالها   االجهزة اال

إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة  -7أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول  -9وصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال الت -8وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

-التسوٌك االلكترونى -حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.   -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -13البٌانات 

الدور  13لكترونٌة للمنشات من الداخل ، بجهة : شمة تورٌد و تركٌب االجهزة اال -تصمٌم تطبٌمات المحمول -التورٌدات العمومٌة 

 -الهرم  -د حدائك االهرام  321الثانً عمارة 

شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    Egy Prosoftاٌجى بروسوفت   -  75

لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  7233برلم  23191337،لٌدت فى  533330333نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -الهرم  -د حدائك االهرام  321الدور الثانً عمارة  13الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،   التعبئة والتغلٌف لدى الغٌر للحاصالت الزراعٌة والنباتات الطبٌة والعطرٌة    HERBS TREADهٌربس ترٌد   -  76

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التصدٌر  -شاب والتوابل واألع

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

لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

والنباتات ، عن التعبئة والتغلٌف لدى الغٌر للحاصالت الزراعٌة  7415برلم  23191316،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التصدٌر  -الطبٌة والعطرٌة واألعشاب والتوابل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

ع  16عمارة رلم  - 5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -اسكام الشباب  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  --ت العامة   شركة  ،  المماوالت العامة كرٌتف للمماوال -  77

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

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

 1333330333واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ٌجوز للشر --، عن المماوالت العامة  7453برلم  23191317،لٌدت فى 

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

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

ش الحرٌة من ش  1واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -نبٌل طه 

تجارة  -التورٌدات العامة-شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    INTERSOFTانترسوفت للتورٌدات  -  78

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -وتسوٌك اجهزة الحاسب االلى ومستلزماته وتجارة االجهزة الكهربائٌة 

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  7176برلم  23191333،لٌدت فى  533330333الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز  -تجارة وتسوٌك اجهزة الحاسب االلى ومستلزماته وتجارة االجهزة الكهربائٌة  -التورٌدات العامة-هو مسموح به لانونا 

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

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

 -الوجٌه سنتر الدور االول  7الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحص   INTERSOFTانترسوفت للتورٌدات  -  79

 نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7176برلم  23191333،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -الوجٌه سنتر الدور االول  7الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،     ROZMIRA              Pharmaceuticals          Companyشركة روزمٌرا للمستحضرات الطبٌة        -  83

تجارة وتوزٌع وتسوٌك مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألعشاب والنباتات الطبٌة والمنظفات 

ع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل التصنٌ -والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واألغذٌة الطبٌة واألغذٌة الخاصة باألطفال. 

والمكمالت الغذائٌة واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألعشاب والنباتات الطبٌة والمنظفات والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واألغذٌة 

ة   ،رأس مالها   إدار -تجارة وتوزٌع وتسوٌك المستلزمات الطبٌة واألجهزة العلمٌة والمعملٌة.  -الطبٌة واألغذٌة الخاصة باألطفال. 

، عن تجارة وتوزٌع وتسوٌك مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة  7184برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333

واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألعشاب والنباتات الطبٌة والمنظفات والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واألغذٌة الطبٌة واألغذٌة 

نٌع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واألعشاب والنباتات التص -الخاصة باألطفال. 

تجارة وتوزٌع وتسوٌك  -الطبٌة والمنظفات والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة واألغذٌة الطبٌة واألغذٌة الخاصة باألطفال. 

 -المسلة  -تمسٌم سٌد صادق  11بالعمار رلم  13ارة ، بجهة : شمة إد -المستلزمات الطبٌة واألجهزة العلمٌة والمعملٌة. 

شركة  ،     ROZMIRA              Pharmaceuticals          Companyشركة روزمٌرا للمستحضرات الطبٌة        -  81

الت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام التصدٌر والتوكٌ -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.  -المإسسات الصٌدلٌة. 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد  1982لسنه  123المانون رلم 

الامة  -. الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -، عن المإسسات الصٌدلٌة.  7184برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ،  1982لسنه  123كٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم التصدٌر والتو -لانونا. 

وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات. ٌجوز للشركة ان تكون لها  -رض. المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغ

 -المسلة  -تمسٌم سٌد صادق  11بالعمار رلم  13مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة : شمة 

شركة  ،     ROZMIRA              Pharmaceuticals          Companyشركة روزمٌرا للمستحضرات الطبٌة        -  82

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  7184برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

 -لة المس -تمسٌم سٌد صادق  11بالعمار رلم  13الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 أحمد علً وشركاه   شركة  ،    -  83

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات مواد البناء.

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

 نشاطها.

 عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات مواد البناء.،  7233برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة امتداد الثالثة - 243نشاطها. ، بجهة : لطعة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -المطاعم المتحركة والثابتة  برٌسكٌت   شركة  ،  ادارة -  84

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

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

 53330333واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز للشر -، عن ادارة المطاعم المتحركة والثابتة  7236برلم  23191337،لٌدت فى 

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 الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وٌست 

 -الشٌخ زاٌد  -بفرلً هٌلز  -الدور االرضً  - 3شمة  E3عمارة  5تاون بلون 

 مة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكامهانً عبد الكرٌم علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  الالز -  85

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

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

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال  7226برلم  23191337،لٌدت فى  333333.000،رأس مالها     

 ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

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

 -بنى سوٌف  -نشاطها. ، بجهة : ش عزٌز ممبل 

المتعلمة  شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات   HR Valleyاتش ار فالً  -  86

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

الامة وتشغٌل مركز   -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

تمدٌم الدورات والدراسات اإلدارٌة والمحاسبٌة.  -التدرٌب فً مجال اإلدارة والمحاسبة.   -الموارد البشرٌة. العداد وتدرٌب وتنمٌة 

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  7363برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333تمدٌم الدورات فً مجال   ،رأس مالها    -

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

من لانون سوق رأس المال  27األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

تمدٌم  -التدرٌب فً مجال اإلدارة والمحاسبة.   -لموارد البشرٌة. الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة ا  -والئحته التنفٌذٌة ( 

عمارة بنن ناصر االجتماعى  -بالدور التاسع  34تمدٌم الدورات فً مجال ، بجهة : شمة  -الدورات والدراسات اإلدارٌة والمحاسبٌة. 

 -شارع ربٌع الجٌزى  -

ٌجوز للشركة ان  -والمدرات ودورات فً مجال الكمبٌوتر واللغات.  شركة  ،  تنمٌة المهارات   HR Valleyاتش ار فالً  -  87

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

ودورات فً مجال الكمبٌوتر  ، عن تنمٌة المهارات والمدرات 7363برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

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

شارع ربٌع الجٌزى  -عمارة بنن ناصر االجتماعى  -بالدور التاسع  34على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

- 

 تشغٌل وادارة المراكز التجارٌة   شركة  ،   الامة وتشغٌل المراكز التجارٌةالنٌل ل -  88

 تحصٌل الفواتٌر -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة -

 أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الكائنات الحٌة للحٌوانات المائٌة والبرٌة والطٌور .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن  7313برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة وفى مجال الطب   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة

 تحصٌل الفواتٌر -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة -

 م.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحو

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الكائنات الحٌة للحٌوانات المائٌة والبرٌة والطٌور .

 -المهندسٌن  -اطع شارع احمد عرابى نهاٌةتم -شارع السودان  316تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة وفى مجال الطب ، بجهة : 

 -العجوزه 

 النٌل لتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة   شركة  ،  البٌطرى )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات -  89

 نشطة الشركاتالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة أل

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 23191313،لٌدت فى  1333330333ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 ، عن البٌطرى )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 7313برلم 

 الشركاتالمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

نهاٌةتماطع شارع احمد  -شارع السودان  316او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ، بجهة : 

 -العجوزه  -المهندسٌن  -عرابى 

 النٌل لتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة   شركة  ،  لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  93

 ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و

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

 نشاطها.

 ٌها او، عن لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتر 7313برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -العجوزه  -المهندسٌن  -نهاٌةتماطع شارع احمد عرابى  -شارع السودان  316نشاطها. ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌتى جٌت لالستصالح االراضى الصحراوٌة واالنتاج الحٌوانى   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة  -  91

 التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

، عن استصالح وتجهٌز األراضً  7429برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333مصنع   ،رأس مالها   الامة وتشغٌل 

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ي الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الر

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  33جهة : الامة وتشغٌل مصنع ، ب

 سٌتى جٌت لالستصالح االراضى الصحراوٌة واالنتاج الحٌوانى   شركة  ،  لتصنٌع االعالف بكافة انواعها -  92

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 نشاطها.

 ، عن لتصنٌع االعالف بكافة انواعها 7429برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلى  33نشاطها. ، بجهة : 

 شركة ارابتن للتجارة والمماوالت العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -  93

 * التورٌدات العمومٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت العامة.

 ي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 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

 نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموا

 نشاطها.

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 7435برلم  23191316،لٌدت فى  233330333،رأس مالها      

 * التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة.

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌ

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

 -حدائك األهرام  -البوابة الثانٌة الجدٌدة  -ج 186الدور الخامس بالعماررلم  - 23نشاطها. ، بجهة : شمة 

 تنفٌذٌةٌافى للنشر والتوزٌع والترجمة   شركة  ،  ال -  94

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

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 7439برلم  23191316،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -الهرم -مٌدان التعاون-ش ٌحى شاهٌن13نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة  ،  تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة    IFTCأى أف تى سى للتدرٌب   -  95

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -عن تدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة ،  7439برلم  23191316،لٌدت فى  133330333مالها   

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

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

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

 -شارع التحرٌر  - 62بالعمار رلم  4لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة    Orbits  Engineeringأوربتس انجنٌرٌنج          -  96

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27لمادة المنصوص علٌها فً ا

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 اإلشراف على تنفٌذ المشروعات -

 إدارة المشروعات

، عن تمدٌم  7441برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها      2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

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

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

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 اإلشراف على تنفٌذ المشروعات -

 إدارة المشروعات

 -لحً المتمٌزا-رامو-وادي الربٌع- 3وحده  - 2مدخل - 2، بجهة : مبنى اداري  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اكتوبر 6

شركة  ،  بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و    Orbits  Engineeringأوربتس انجنٌرٌنج          -  97

 اجراءات

 الترخٌص بها

 اعمال الرفع المساحً

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد معدات المساحة والمعدات الهندسٌة

 توكٌالت التجارٌةالتصدٌر وال

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333بما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

 ، عن بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 7441

 الترخٌص بها

 اعمال الرفع المساحً

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد معدات المساحة والمعدات الهندسٌة

 التجارٌة التصدٌر والتوكٌالت

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

-وادي الربٌع- 3وحده  - 2مدخل - 2الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ، بجهة : مبنى اداري 

 اكتوبر 6 -الحً المتمٌز-رامو

 شركة  ،  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   Orbits  Engineeringأوربتس انجنٌرٌنج          -  98

 حة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصل

 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

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مرا

 نشاطها.

  

 ، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 7441برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع 

 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

 ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 اكتوبر 6 -الحً المتمٌز-رامو-وادي الربٌع- 3وحده  - 2مدخل - 2نشاطها. ، بجهة : مبنى اداري 

 شركة  ،  التسوٌك والتجارة االلكترونٌة   Conmiكونمً  -  99

 الدعاٌة واالعالن

 و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعةتكنولوجٌا المعلومات -1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 مج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرا- 3

 علٌها .

، عن التسوٌك والتجارة  7456برلم  23191317،لٌدت فى  533330333إنتاج المحتوي اإللكترونً   ،رأس مالها   - 4

 االلكترونٌة

 الدعاٌة واالعالن

 الت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصا-1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتط- 3

 علٌها .

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27إنتاج المحتوي اإللكترونً ، بجهة : عائلً - 4

 شركة  ،  بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .   Conmiكونمً  -  133

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 البٌاناتتنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول - 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 ، عن بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . 7456برلم  23191317،لٌدت فى  533330333الصناعٌة   ،رأس مالها   

 ٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال الب- 5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27الصناعٌة ، بجهة : عائلً 

 شركة  ،  .   Conmiكونمً  -  131

 وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهاتإلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات - 12

 المعنٌة.

 الامة و اداره وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول- 13

 على ترخٌص من الجهات المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون

 العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد مشروعات البحث والتطوٌر- 14

 23191317،لٌدت فى  533330333ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج   ،رأس مالها   

 ، عن . 7456برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهاتإلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خد- 12

 المعنٌة.

 الامة و اداره وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول- 13

 على ترخٌص من الجهات المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون

 ن اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً م- 14

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج ، بجهة : عائلً 

 (2333لسنة  64شركة  ،  الحربى رلم    Conmiكونمً  -  132

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 17

 التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنهاألنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى - 18

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 تصمٌم تطبٌمات الهاتف المحمول

 تطوٌر الموالع االلكترونٌة والتطبٌمات وااللعاب

 (2333لسنة  64، عن الحربى رلم  7456برلم  23191317،لٌدت فى  533330333انتاج   ،رأس مالها   

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 17

 ى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنهاألنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتو- 18

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 تصمٌم تطبٌمات الهاتف المحمول

 تطوٌر الموالع االلكترونٌة والتطبٌمات وااللعاب

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27انتاج ، بجهة : عائلً 

ركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السلفونٌن والكلور والفنٌن والمطهرات إبراهٌم زٌنهم إبراهٌم شحاته وش -  133

تجاره الجمله والتجزئه للمنظفات بكافة أنواعها.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -والصابون السائل والسلكٌات السائلة والصلبة 

 لالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السلفونٌن والكلور والفنٌن  7179برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

تجاره الجمله والتجزئه للمنظفات بكافة أنواعها.مع مراعاة احكام  -والمطهرات والصابون السائل والسلكٌات السائلة والصلبة 

 - 384واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة الموانٌن 

 -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اللإلإة للتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن  -  134

إدارة و تشغٌل دور -تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى-وهات البث اإلذاعً (استودٌ

-الامة وتنظٌم المإتمرات والمهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة و الترفٌهٌة و حفالت الزفاف و الحفالت العامة-العرض السٌنمائى

 -التورٌدات العمومٌة-الدعاٌة واالعالن -فٌما هو مسموح به لانونا  التجارة العامة والتوزٌع

   

برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

تؤجٌر كافة -ت البث اإلذاعً (، عن و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوها 7313

الامة وتنظٌم المإتمرات -إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى-المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى

ما هو مسموح به التجارة العامة والتوزٌع فٌ-والمهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة و الترفٌهٌة و حفالت الزفاف و الحفالت العامة

 -التورٌدات العمومٌة-الدعاٌة واالعالن -لانونا 

   

 -الهرم  -شارع ترعة الزمر 135ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه ، بجهة : لشركة 

 مالهااللإلإة للتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باع -  135

 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

 تراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 نشاطها.

  

  

  

 ، عن مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 7313برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 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

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

 -الهرم  -شارع ترعة الزمر 135نشاطها. ، بجهة : لشركة 

.   شركة  ،  الامة وتشغٌل Geopharma for Pharmaceutical Industries G.P.Iجٌوفارما للصناعات الدوائٌة  -  136

بدرة وامبوالت وفٌال وكرٌم ومرهم مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة بؤشكال صلبة مختلفة جاف وسائل وكبسوالت صلبة و

التصنٌع لدى الغٌر  -وبخاخات ومستحضرات غذائٌة طبٌة ومستحضرات بٌطرٌة وإضافات األعالف وكافة المستحضرات الصٌدلٌة 

لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة بؤشكال صلبة مختلفة جاف وسائل وكبسوالت صلبة وبدرة وامبوالت وفٌال وكرٌم ومرهم وبخاخات 

ٌجوز للشركة ان تكون    -ضرات غذائٌة طبٌة ومستحضرات بٌطرٌة وإضافات األعالف وكافة المستحضرات الصٌدلٌة. ومستح

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  7353برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها   

ة وامبوالت وفٌال وكرٌم ومرهم وبخاخات ومستحضرات غذائٌة طبٌة بؤشكال صلبة مختلفة جاف وسائل وكبسوالت صلبة وبدر

التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة بؤشكال  -ومستحضرات بٌطرٌة وإضافات األعالف وكافة المستحضرات الصٌدلٌة 

ت غذائٌة طبٌة صلبة مختلفة جاف وسائل وكبسوالت صلبة وبدرة وامبوالت وفٌال وكرٌم ومرهم وبخاخات ومستحضرا

 16/  14بلون  8ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  -ومستحضرات بٌطرٌة وإضافات األعالف وكافة المستحضرات الصٌدلٌة. 

 -لسم اول اكتوبر  -الشمالٌة الثانٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة او .   شركة  ،  لها مصلحGeopharma for Pharmaceutical Industries G.P.Iجٌوفارما للصناعات الدوائٌة  -  137

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

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

 كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة اح

  

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  7353برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

الشمالٌة الثانٌة  16/  14بلون  8باشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

 -لسم اول اكتوبر  -

شركة  ،  استٌراد الخٌوط والمنسوجات واالالت والمعدات الخاصة بتصنٌع وانتاج    ELITEالصفوة لتجارة المالبس  -  138

والمالبس وتصدٌر األلمشة والخٌوط والمالبس  المالبس الجاهزة واأللمشة والخٌوط والصبغات وااللوان الالزمة لصناعة األلمشة

تجارة الخٌوط  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -ومستلزمات التصنٌع 

لحة او تشترن ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -تسوٌك المالبس الجاهزة  - -واأللمشة والمالبس ومستلزمات واكسسوارات المالبس 

، عن  7323برلم  23191313،لٌدت فى  4333330333باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

استٌراد الخٌوط والمنسوجات واالالت والمعدات الخاصة بتصنٌع وانتاج المالبس الجاهزة واأللمشة والخٌوط والصبغات وااللوان 

تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -والمالبس وتصدٌر األلمشة والخٌوط والمالبس ومستلزمات التصنٌع  الالزمة لصناعة األلمشة

 - -تجارة الخٌوط واأللمشة والمالبس ومستلزمات واكسسوارات المالبس  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -تسوٌك المالبس الجاهزة 

 -الشٌخ زاٌد  - Bالدور الرابع مبنً  -محور كرٌزي ووتر  -مول توٌن تاور  18بجهة : 

 شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى   ELITEالصفوة لتجارة المالبس  -  139

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

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

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  7323برلم  23191313لٌدت فى ، 4333330333،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 

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

 -الشٌخ زاٌد  - Bالدور الرابع مبنً  -محور كرٌزي ووتر  -مول توٌن تاور  18لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

حصول على كافة شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال   Eagle Owlإٌجل أوول  -  113

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7631برلم  23191328،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -الشٌخ زاٌد  -اركان بالزا  -التجاريمركزرٌجوس -4مبنى  -نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع

شركة  ،  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة    United      Consultantsٌونٌتد كونسلتنس    -  111

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 وراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األ

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 اإلشراف على تنفٌذ المشروعات -

 تإعداد دراسات الجدوى للمشروعا -

، عن تمدٌم  7633برلم  23191328،لٌدت فى  1533330333إعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة   ،رأس مالها   

 االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 اإلشراف على تنفٌذ المشروعات -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 -الدلى  -ش الزهراء  49إعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة ، بجهة : 

 شركة  ،  فمط.   United      Consultantsٌونٌتد كونسلتنس    -  112

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 إدارة المشروعات

 ا لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفم 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما

 ، عن فمط. 7633برلم  23191328،لٌدت فى  1533330333تلحمها بها   ،رأس مالها   

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 إدارة المشروعات

 بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها 

 -الدلى  -ش الزهراء  49تلحمها بها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارة  -تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة  -شركة  ،  الدعاٌة و اإلعالن   Design To Printدٌزاٌن تو برنت   -  113

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -لعمومٌة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ا

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

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

 -، عن الدعاٌة و اإلعالن 7269برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز  -العمومٌة  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات -تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة 

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 

من ش  -ش مراد بدران  3م المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : الحكا

 -الهرم  -المجزر

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   Design To Printدٌزاٌن تو برنت   -  114

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7269برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -من ش المجزر -ش مراد بدران  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

خص التورٌدات العمومٌة وعلً اال-فٌوتشر لالستثمار الزراعى   شركة  ،  تجارة وبٌع وتسوٌك المستلزمات الزراعٌة  -  115

االستٌراد  -توزٌع المبٌدات واالسمدة والبذور و المركبات الزراعٌة  -تورٌد المبٌدات واالسمدة والبذور و المركبات الزراعٌة 

 والتصدٌر وعلى االخص المبٌدات واالسمدة والبذور و المركبات الزراعٌة والتوكٌالت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121مانون رلم وال 1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 23191338،لٌدت فى  2533330333التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد   ،رأس مالها   

ص تورٌد المبٌدات واالسمدة والبذور التورٌدات العمومٌة وعلً االخ-، عن تجارة وبٌع وتسوٌك المستلزمات الزراعٌة  7268برلم 

االستٌراد والتصدٌر وعلى االخص المبٌدات  -توزٌع المبٌدات واالسمدة والبذور و المركبات الزراعٌة  -و المركبات الزراعٌة 

 واالسمدة والبذور و المركبات الزراعٌة والتوكٌالت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121انون رلم والم 1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الدور االول فوق المٌزان بالعمار رلم  1التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد ، بجهة : شمة رلم 

 -شارع مستجد متفرع من شارع اللبٌنً  1

ركة  ،  الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال فٌوتشر لالستثمار الزراعى   ش -  116

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

 353تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 7268برلم  23191338،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها      - 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة 

 -، عن الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

صصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الحالتٌن أن تكون األراضً مخ

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -شارع مستجد متفرع من شارع اللبٌنً  1الدور االول فوق المٌزان بالعمار رلم  1، بجهة : شمة رلم  - 2338لسنة 

فٌوتشر لالستثمار الزراعى   شركة  ،  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -  117

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  7268 برلم 23191338،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 -شارع مستجد متفرع من شارع اللبٌنً  1الدور االول فوق المٌزان بالعمار رلم 

كة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم جلوبال سٌرفٌز   شر -  118

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

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  -سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  من لانون 27المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  2312لسنة  333والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  7324برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333لما ورد بموافمة   ،رأس مالها   

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

نون سوق رأس المال من لا 27األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -والئحته التنفٌذٌة ( 

 -الدلً  -ش النخٌل  35بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة ، بجهة :  2312لسنة  333

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة  -جلوبال سٌرفٌز   شركة  ،  و اجراءات الترخٌص بها  -  119

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

ه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واستكمال المنشات الخاص

 -عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

الامة وتشغٌل  -، عن و اجراءات الترخٌص بها  7324برلم  23191313لٌدت فى ، 2333330333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او 

ه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاص

والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى 

 -ً الدل -ش النخٌل  35ٌجوز للشركة ، بجهة :  -المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

جلوبال سٌرفٌز   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -  123

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 الالزمة لمباشرة نشاطها

مع ، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  7324برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

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

 -الدلً  -ش النخٌل  35ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرار

الوكالة العمارٌة   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  -  121

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

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  7147برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

ش سامح  178الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المنطمة السٌاحٌة السادسة  -انى الدور الث - 4شمة  -جاد 

 -تمدٌم االستشارات الهندسٌة  -شركة اتحاد المشارٌع للتنمٌة والتطوٌر العمارى   شركة  ،   االستثمار والتطوٌر العمارى  -  122

ٌجوز  -واستخراجها  التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن   -تؤجٌر وبٌع المعدات واالالت الثمٌلة فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى 

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 

، عن االستثمار  7387برلم  23191315،لٌدت فى  353330333كام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   الح

التنمٌب عن    -تؤجٌر وبٌع المعدات واالالت الثمٌلة فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى  -تمدٌم االستشارات الهندسٌة  -والتطوٌر العمارى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -ن واستخراجها الخامات التعدٌنٌة والمعاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

الدور الثامن  33حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : شمة الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 -الجٌزة  -ٌولٌو العجوزة  26شارع  231عمارة 

شركة اتحاد المشارٌع للتنمٌة والتطوٌر العمارى   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  123

 لالزمة لمباشرة نشاطهاالحصول على كافة التراخٌص ا

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7387برلم  23191315،لٌدت فى  353330333،رأس مالها     

 -ٌولٌو العجوزة  26شارع  231الدور الثامن عمارة  33الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الجٌزة 

شركة  ،   تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض    Creative Serviceكرٌٌتف سٌرفٌس لخدمات النظافة   -  124

التوكٌالت التجارٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -ورش المبٌدات للمبانى والمنشات 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123نون رلم تلتزم الشركه باحكام الما

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333الغرض   ،رأس مالها   الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -، عن تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض ورش المبٌدات للمبانى والمنشات  7393

والمانون رلم  1982لسنه  123انون رلم التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام الم -هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها  1982لسنه  121

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

 -الهرم  -اللبٌنى  -ش نصر محمود  -برج الٌاسمٌن  1، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،     Creative Serviceكرٌٌتف سٌرفٌس لخدمات النظافة   -  125

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

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

 طهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن  7393برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

برج  1احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -اللبٌنى  -ش نصر محمود  -الٌاسمٌن 

 شركة  ،  تعبئة العسل لدى الغٌر وتجارته   MYSAام واي اس اي للتجارة والتوزٌع  -  126

 تصنٌع المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الطبٌة والمواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121رلم والمانون  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 ، عن تعبئة العسل لدى الغٌر وتجارته 7391برلم  23191315،لٌدت فى  13333330333التجارة   ،رأس مالها   

 تصنٌع المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الطبٌة والمواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -الهرم  -ش العدوي متفرع من ش اللبٌنً -برج تمارا  -التجارة ، بجهة : الدور الخامس

 شركة  ،  العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   MYSAام واي اس اي للتجارة والتوزٌع  -  127

 الامة وتشغٌل مركز طبى

 الامة وتشغٌل معمل تحالٌل

 أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة . إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز التجمٌل

 إلامة وتشغٌل مخازن األدوٌة .

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 استٌراد وتصدٌر و تجارة المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الطبٌة والمواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل

، عن العامة والتوزٌع فٌما هو  7391برلم  23191315،لٌدت فى  13333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 بىالامة وتشغٌل مركز ط

 الامة وتشغٌل معمل تحالٌل

 إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

 الامة وتشغٌل وادارة مراكز التجمٌل

 إلامة وتشغٌل مخازن األدوٌة .

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة(

 تصدٌر و تجارة المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الطبٌة والمواد الغذائٌة ومستحضرات التجمٌلاستٌراد و

 -الهرم  -ش العدوي متفرع من ش اللبٌنً -برج تمارا  -ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة : الدور الخامس

ن الوجوه مع الشركات و غٌرها التً شركة  ،  مصلحة او تشترن باي وجه م   MYSAام واي اس اي للتجارة والتوزٌع  -  128

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن وا

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات  7391برلم  23191315،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تح

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الهرم  -ش العدوي متفرع من ش اللبٌنً -برج تمارا  -، بجهة : الدور الخامسنشاطها. 

شهاب مصطفى محمود وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لمص وتحوٌل الورق والكرتون وتصنٌع المنتجات  -  129

 الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتغلٌف

 سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لمص وتحوٌل الورق والكرتون  7479برلم  23191323،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 وتصنٌع المنتجات الورلٌة ومستلزمات التعبئة والتغلٌف

 المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

 -اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة -مخازن الشباب  26نشاطها. ، بجهة : رلم 

 الروضة بالست للصناعات البالستٌكٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن -  133

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن 7533برلم  23191322،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعا

 -اكتوبر 6 -امتداد الصناعٌة الثالثة 145نشاطها. ، بجهة : المطعةرلم 

 ونا.نٌو شوب جروب للتجارة والتسوٌك   شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لان -  131

 التسوٌك التجاري والتسوٌك اإللكترونً.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ع فٌما هو مسموح به لانونا.، عن التجارة العامة والتوزٌ 7332برلم  23191313،لٌدت فى  193330333،رأس مالها     

 التسوٌك التجاري والتسوٌك اإللكترونً.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 هٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -لدور العاشرا - 4عمارة  -مجمع نصر الدٌن  -شارع الهرم  446نشاطها. ، بجهة : رلم 

: الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة  2317لسنة  72دمحم محمود حلمى وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  132

  -واالدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات  الطبٌة و مستحضرات التجمٌل والمطهرات و المبٌدات و العطور وتعبئة وتغلٌف كل ماسبك 

التجزئه لألدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و األمصال و اللماحات و المستلزمات و األجهزة الطبٌة وو المحالٌل الطبٌة تجاره الجمله و

 بمختلف أنواعها و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الغذائٌة و إضافات األعالف السائلة و البودرات و لبرمكسات

، عن انشطة  7325برلم  23191313،لٌدت فى  3333330333لها   : التصنٌع   ،رأس ما 2317لسنة  72انشطة خارج لانون -

: الامة و تشغٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة واالدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات  الطبٌة و  2317لسنة  72داخل لانون 

زئه لألدوٌة البشرٌة و تجاره الجمله والتج  -مستحضرات التجمٌل والمطهرات و المبٌدات و العطور وتعبئة وتغلٌف كل ماسبك 

البٌطرٌة و األمصال و اللماحات و المستلزمات و األجهزة الطبٌة وو المحالٌل الطبٌة بمختلف أنواعها و مستحضرات التجمٌل و 

 المكمالت الغذائٌة و إضافات األعالف السائلة و البودرات و لبرمكسات

 -الهرم  -ش الملن فٌصل  134: التصنٌع ، بجهة :  2317لسنة  72انشطة خارج لانون -

دمحم محمود حلمى وشرٌكه   شركة  ،  لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة واالدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات  -  133

م الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة أمام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة تلتز-التجمٌل والمطهرات و المبٌدات و العطور 

الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2317لسنه  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة  7325برلم  23191313،لٌدت فى  3333330333فز   ،رأس مالها   بالضمانات والحوا

الوساطة فً إنهاء إجراءات -واالدوٌة البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل والمطهرات و المبٌدات و العطور 

الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده تسجٌل األدوٌة أمام الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة تلتزم 

 72بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الهرم  -ش الملن فٌصل  134، بجهة :  وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 2317لسنه 

دمحم محمود حلمى وشرٌكه   شركة  ،  الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -  134

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  7325برلم  23191313،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -ش الملن فٌصل  134والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    cotton house for kidsطفال لطون هاوس لمالبس اال -  135

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7685برلم  23191331،لٌدت فى  153330333،رأس مالها     

 -اكتوبر اول  6لسم  1م  -لثانى شارع الحى ا 1/4الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد األثاث المكتبى والطبى   CAIRO SYSTEMSكاٌرو سٌستمز   -  136

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة والهندسٌة -

 ك والسرلةتجارة وتورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة وانذار الحرٌ

 تجهٌز المبانى والمنشآت والمستشفٌات والمدارس

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

لفة او تشترٌها   ،رأس او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السا

 ، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد األثاث المكتبى والطبى 7678برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة والهندسٌة -

 السرلةتجارة وتورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة وانذار الحرٌك و

 تجهٌز المبانى والمنشآت والمستشفٌات والمدارس

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

او تشترٌها ، بجهة :  او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة

 -شارع الملن فٌصل ناصٌة شارع سٌد عواد  223عماررلم 

زٌن الدٌن كمال سالم وشرٌكه   شركة  ،   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الغذائٌة و عصر وتخلٌل الزٌتون  -  137

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة المواد الغذائٌة و  7367برلم  23191314،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

راخٌص الالزمة عصر وتخلٌل الزٌتون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -مبنى أ  -مجمع علً الدٌن  -الدور الثالث  322لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تجارة وتسوٌك وتوزٌع األدوٌة البشرٌة    VITAL  FOR  COSMETICSفٌتال لمستحضرات التجمٌل             -  138

 مٌلوالبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التج

 وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر

 تجارة الخامات والعطور والزٌوت المرتبطةبالمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل -

 التصدٌر -

 انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة . -

 ةإنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة لدى الجهات المعنٌ -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة -

، عن تجارة وتسوٌك وتوزٌع األدوٌة  7437برلم  23191316،لٌدت فى  533330333إلامة وتشغٌل المحالت   ،رأس مالها   

 البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل

 ٌع كل ما سبك لدى الغٌروتصن

 تجارة الخامات والعطور والزٌوت المرتبطةبالمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل -

 التصدٌر -

 انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة . -

 إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة لدى الجهات المعنٌة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة -

 -ش فٌصل الرئٌسى  -برج االطباء  -شارع النادى الرٌاضى  55عمارة  731إلامة وتشغٌل المحالت ، بجهة : شمةرلم 

 شركة  ،  التجارٌة   VITAL  FOR  COSMETICSفٌتال لمستحضرات التجمٌل             -  139

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

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

 نشاطها.

 ، عن التجارٌة 7437برلم  23191316،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو

 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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ش فٌصل الرئٌسى  -برج االطباء  -شارع النادى الرٌاضى  55عمارة  731نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

 الكابٌتانو للمطاعم والكافٌهات   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات -  143

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المان

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 7533برلم  23191321،لٌدت فى  933330333نشاطها.  ،رأس مالها   

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنف

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

 اكتوبر 6 -لسم اول -2الحى-7لطعة -ٌولٌو 26-المحور المركزى-نشاطها. ، بجهة : صفوة مول

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353عونى انور فهمى وشركاه   شركة  ،  رلم  -  141

 356لسنة  2338. 

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

 نشاطها.

وما ورد بمراررئٌس  2337لسنة  353، عن رلم  7296برلم  23191313،لٌدت فى  1333333330333،رأس مالها     

 الجمهورٌةرلم

 356لسنة  2338. 

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

 -شارع فٌصل  134نشاطها. ، بجهة : 

 -كتابة كمبٌوتر (  -تلٌفون  -تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال األعمال من ) فاكس -ة  ،  التصدٌر شرك   Eternityاتٌرنتى  -  142

تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 

من  27شطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألن

التجارة العامة فٌما هو -الوساطة فً إنهاء االجراءات أمام الجهات الغٌر حكومٌة   -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

تمدٌم خدمات رجال األعمال من  -، عن التصدٌر  7144برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333مسموح به   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -كتابة كمبٌوتر (  -تلٌفون  -تصوٌر  -) فاكس

شطة الشركات العاملة فً مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألن

الوساطة فً إنهاء االجراءات أمام   -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

اٌن الكائنة بالدور االول فوق البدروم و المٌز 2التجارة العامة فٌما هو مسموح به ، بجهة : الوحدة رلم -الجهات الغٌر حكومٌة 

 -شارع بابل مع شارع بن الولٌد  38بالعمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -شركة  ،  لانونا    Eternityاتٌرنتى  -  143

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن لانونا  7144برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

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

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

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

 -بابل مع شارع بن الولٌد شارع  38بالدور االول فوق البدروم و المٌزاٌن الكائنة بالعمار رلم  2الوحدة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة بكافة انواعها  72اسفٌدا للصناعات الغذائٌة   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  144

لوكالة فً شؤن تنظٌم أعمال ا 1982لسنة  123: التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  72انشطة خارج لانون  -

التجارٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون 2317لسنه  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

: الامة  72، عن انشطة خاصة بمانون  7437برلم  23191316،لٌدت فى  5333330333ثمار بالضمانات   ،رأس مالها   االست

: التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركة بؤحكام المانون  72انشطة خارج لانون  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة بكافة انواعها 

عمال الوكالة التجارٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة فً شؤن تنظٌم أ 1982لسنة  123رلم 

 الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار

(  1)  - 1ابراج بٌرامٌدز فٌو  - 217االستثمار بالضمانات ، بجهة : شمة  ، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون2317لسنه  72رلم 

 -الهرم  -ش الهرم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -اسفٌدا للصناعات الغذائٌة   شركة  ،  والحوافز الواردة بذات المانون  -  145

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

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

 ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

ٌجوز للشركة ان تكون  -، عن والحوافز الواردة بذات المانون  7437برلم  23191316،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

تحمٌك 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 المانون 

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

 -الهرم  -( ش الهرم  1)  - 1ابراج بٌرامٌدز فٌو  - 217جهة : شمة لمباشرة نشاطها ، ب

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو    PERFECTبرفكت انترناشٌونال جروب للتورٌدات واألعمال المتكاملة   -  146

تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  -مواد الغذائٌة تورٌد ال -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة  1982لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -لدى الغٌر 

 التجارٌة

الامة  -الدعاٌة واالعالن  -اللوجٌستٌة  تمدٌم الخدمات -الامة وتشغٌل المجازر االلٌة  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - 

، عن التجارة  7399برلم  23191315،لٌدت فى  533330333تورٌد   ،رأس مالها    -وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات 

تعبئة  -الغذائٌة  تورٌد المواد -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -التورٌدات العمومٌة  -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فً شؤن  1982لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر 

 تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة

الامة  -الدعاٌة واالعالن  -وجٌستٌة تمدٌم الخدمات الل -الامة وتشغٌل المجازر االلٌة  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - 

 -المهندسٌن  -ش السودان  333تورٌد ، بجهة :  -وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات 

الامة وتشغٌل  -شركة  ،  الوجبات الجاهزة     PERFECTبرفكت انترناشٌونال جروب للتورٌدات واألعمال المتكاملة   -  147

الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة األجهزة المنزلٌة  -االستثمار العمارى  -ارد البشرٌة مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة المو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وكامٌرات المرالبة وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لها 

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

،لٌدت فى  533330333ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

االستثمار  -د البشرٌة الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموار -، عن الوجبات الجاهزة   7399برلم  23191315

ٌجوز  -الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة األجهزة المنزلٌة وكامٌرات المرالبة وتمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة لها  -العمارى 

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

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

 -المهندسٌن  -ش السودان  333الحكام المانون ، بجهة : 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  شركة  ،  والئحتة   PERFECTبرفكت انترناشٌونال جروب للتورٌدات واألعمال المتكاملة   -  148

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  7399برلم  23191315،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -ش السودان  333الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى 

 شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات   TRUSTMATICتراستماتن                        -  149

 االستثمار العمارى .

 التصدٌر

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333وزارى رلم مع مراعاه المرار ال

 الترخٌص بها

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 رد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما و 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

، عن  7427برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات

 االستثمار العمارى .

 التصدٌر

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 فندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة ال 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

طرٌك النزهة  1784لطعةرلم  -بالدور االرضى  3الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك ، بجهة : مكتب رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -امام بوابة الٌاسمٌن -الرئٌسى 

 ات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.اتش بً اٌه زد حمزه وشركاه للتجارة والتورٌد -  153

 * التورٌدات العمومٌة.

 تجارة وبٌع وتوزٌع المستلزمات الطبٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تح

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  23191333،لٌدت فى  53330333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 7178

 * التورٌدات العمومٌة.

 تجارة وبٌع وتوزٌع المستلزمات الطبٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -العجوزه  -أرض اللواء  -شارع الجارحً  1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 شركة  ،  التسوٌك العمارى   EDARA   Rea l  Estateإدارة للتسوٌك السٌاحً     -  151

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة

 إدارة المشروعات

 ءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجرا 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ، عن التسوٌك العمارى 7492برلم  23191323،لٌدت فى  233330333تلحمها بها   ،رأس مالها   

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة

 إدارة المشروعات

 فمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموا 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

المحورالمركزي الموازي طرٌك - 33المطعةرلم -المبنى االداري -مول الجزٌرة بالزا -، بجهة : الثالث فوق االرضً تلحمها بها

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور 

 شركة  ،  و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   EDARA   Rea l  Estateإدارة للتسوٌك السٌاحً     -  152

 اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مر

 نشاطها.

  

 ، عن و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7492برلم  23191323،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

المحورالمركزي الموازي طرٌك - 33المطعةرلم -المبنى االداري -مول الجزٌرة بالزا -نشاطها. ، بجهة : الثالث فوق االرضً

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تورٌد الزهور والنباتات  -والحفالت العامة بانسٌه اٌفنت   شركة  ،   تنظٌم االفراح  -  153

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

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

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

تورٌد الزهور والنباتات  -مة ، عن تنظٌم االفراح والحفالت العا 7369برلم  23191314،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

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

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

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

 -ش زٌنهم البدوي  - 12التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

 المماوالت العامة ة   شركة  ،  "الوادي الجدٌد للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌ -  154

 التورٌدات العمومٌة "

 االستٌراد والتصدٌر "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الح

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

، عن " 7453برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة 

 التورٌدات العمومٌة "

 االستٌراد والتصدٌر "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول 

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

فٌصل  -مطبعة ال -الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : ش ٌوسف الصدٌك بجوار شركة االتحاد المنشٌة 

- 

الوادي الجدٌد للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر  -  155

مع  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 الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  7453برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

 -فٌصل  -لمطبعة ا -: ش ٌوسف الصدٌك بجوار شركة االتحاد المنشٌة 

انجاز الدارة المطاعم   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات  -  156

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -واالٌس كرٌم بكافة انواعه) عدا المشروبات الكحولٌة ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة  7469برلم  23191323،لٌدت فى  4333330333مالها   والمرارات   ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -والكافترٌات لتمدٌم كافة المؤكوالت والمشروبات واالٌس كرٌم بكافة انواعه) عدا المشروبات الكحولٌة ( 

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

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

محور  - 2المركز التجاري اركان  AX - 136لوحدة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : ا

 -الشٌخ زاٌد  - 2مدخل زاٌد  -كرٌزي ووتر 

 انجاز الدارة المطاعم   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها -  157

  

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7469برلم  23191323،لٌدت فى  4333330333،رأس مالها     

الشٌخ زاٌد  - 2مدخل زاٌد  -محور كرٌزي ووتر  - 2المركز التجاري اركان  AX - 136الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة 

- 

ٌجوز للشركة ان  -ٌكٌة   شركة  ،  "الامة وتشغٌل مصنع للصناعات الكهرومٌكانٌكٌة هاي تن للصناعات الكهرومٌكان -  158

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

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

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

وتشغٌل مصنع للصناعات ، عن "الامة  7472برلم  23191323،لٌدت فى  25333330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة د / 

أجهزة -البوابات االلكترونٌة  -اجهزه االنذار  -فمط من (كامٌرات المرالبة   شركة  ،   Egy Prosoftاٌجى بروسوفت   -  159

تورٌد و تركٌب معدات السالمة واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة  -البصمة) والصٌانة المتنملة لما سبك. 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  - 2333ه لسن 64لما سبك.مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

مط من (كامٌرات ، عن ف 7233برلم  23191337،لٌدت فى  533330333الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   

تورٌد و تركٌب معدات السالمة  -أجهزة البصمة) والصٌانة المتنملة لما سبك. -البوابات االلكترونٌة  -اجهزه االنذار  -المرالبة 

لسنه  64واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  - 2333

الدور الثانً  13باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : شمة 

 - الهرم -د حدائك االهرام  321عمارة 

تصنٌع وتعبئة وتغلٌف األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -تسجٌل االدوٌة  -الوطن الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  ادارة الصٌدلٌات  -  163

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

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

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

 نشاطها على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

تصنٌع وتعبئة  -تسجٌل االدوٌة  -، عن ادارة الصٌدلٌات  7247برلم  23191338،لٌدت فى  633330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتغلٌف األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة لدى الغٌر 

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابشواي  -سنرو المبلٌة  - 1تراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

- 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلوان البالستٌكٌة الماسترباتش    Unicolorالمتحدة لأللوان البالستٌكٌة  -  161

 والفٌلرباتش )االومٌالٌن( والخالئط البالستٌكٌة والفلم

 تٌن ومستحضرات التجمٌلواعادة تدوٌر البالس

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االلوان البالستٌكٌة  7318برلم  23191313،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 ٌلرباتش )االومٌالٌن( والخالئط البالستٌكٌة والفلمالماسترباتش والف

 واعادة تدوٌر البالستٌن ومستحضرات التجمٌل

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

 -كتوبرا 6 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة- 152/7نشاطها. ، بجهة : لطعةرلم 
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         MARKETING AND BROKERAGE   . شركة  ،   التسوٌك واالستثمار العمارى 

 ةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونااالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالتورٌدات العمومٌ

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 ، عن التسوٌك واالستثمار العمارى . 7344برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333الامة   ،رأس مالها   

 عمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونااالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالتورٌدات ال

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 زمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالال

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 -الهرم  -أ شارع روضة االهرام  2الامة ، بجهة : 
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         MARKETING AND BROKERAGE   شركة  ،  وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 إلامة وتنظٌم المإتمرات.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

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

 نشاطها.

 ، عن وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 7344برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 إلامة وتنظٌم المإتمرات.

 باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 -الهرم  -أ شارع روضة االهرام  2نشاطها. ، بجهة : 
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         & EXPORT   1982لسنه  123تجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ال 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  121والمانون رلم 

ل باحكام الموانٌن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

ٌجوز للشركة ان تكون  -الصٌانه المتنمله لالجهزة االلكترونٌه  -تؤجٌر المعدات فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى  -المنظمة لهذا الغرض  

، عن االستٌراد والتصدٌر  7141برلم  23191331،لٌدت فى  1333330333لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123جارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم والتوكٌالت الت

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

تؤجٌر المعدات فٌما عدا التؤجٌر  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 -ش الكروم  5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة :  -الصٌانه المتنمله لالجهزة االلكترونٌه  -التموٌلى 

 -المهندسٌن 
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         & EXPORT    شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

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

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

 لمباشرة نشاطها

ت وغٌرها التى تزاول ، عن وجه من الوجوة مع الشركا 7141برلم  23191331،لٌدت فى  1333330333،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 

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

 -المهندسٌن  -ش الكروم  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التون?الت  -التورٌدات العمومٌة  -بروفشنال للتورٌدات الكهربائٌة   شركة  ،  تورٌد المستلزمات واالدوات الكهربائٌة  -  166

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ?نشئ تؤسٌس  1982لسنة  123مانون رلم تلتزم الشركة باحكام ال -التجار?ة والتصدٌر 

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

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -باحكام الموان?ن المنظمة لهذا الغرض 

، عن تورٌد  7373برلم  23191314،لٌدت فى  53330333التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد   ،رأس مالها   

 123ن رلم تلتزم الشركة باحكام المانو -التون?الت التجار?ة والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -المستلزمات واالدوات الكهربائٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ?نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على  1982لسنة 

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموان?ن المنظمة لهذا الغرض 

اى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد ، بجهة : ش تكون لها مصلحة او تشترن ب

 -فٌصل  - 13الدور  - 56شمة  -برج العرب  -منشٌة البكارى الرئٌسً 

ا ان تندمج بروفشنال للتورٌدات الكهربائٌة   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له -  167

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  7373 برلم 23191314،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

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

زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش منشٌة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

 -فٌصل  - 13الدور  - 56شمة  -برج العرب  -البكارى الرئٌسً 

 :2317لسنة  72هانً عبد الكرٌم علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  168

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة

 نٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرا

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 . واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع

، عن  7226برلم  23191337،لٌدت فى  3333330333فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة   ،رأس مالها   

 :2317لسنة  72انشطةداخل لانون 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة

 دٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الج

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 -بنى سوٌف  -فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ، بجهة : ش عزٌز ممبل 

 وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى هانً عبد الكرٌم علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  ألغراض االستصالح واالستزراع, -  169

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 بٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تر

 إلامة المزارع السمكٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ألغراض  7226برلم  23191337،لٌدت فى  3333330333الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة   ،رأس مالها   

 ستخدم طرق الري الحدٌثة فىاالستصالح واالستزراع, وأن ت

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 ٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جم

 إلامة المزارع السمكٌة

 -بنى سوٌف  -الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة ، بجهة : ش عزٌز ممبل 

العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌة عالجٌة أو طبٌةبشرط هانً عبد الكرٌم علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  أو المتكاملة أو  -  173

 أن

 %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شغلها 13تمدم 

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة(

 انشاء الجامعات

 انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

 الموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطةالامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( و

 3333330333بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بها   ،رأس مالها   

 ا تضمه من أنشطة داخلٌة عالجٌة أو طبٌةبشرط أن، عن أو المتكاملة أو العامة وم 7226برلم  23191337،لٌدت فى 

 %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شغلها 13تمدم 

 انشاء او اداره او تشغٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة(

 انشاء الجامعات

 انشاء او اداره او تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

بنى  -بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بها ، بجهة : ش عزٌز ممبل 

 -سوٌف 

 لكرٌم علً حسن وشرٌكه   شركة  ،  والتوسع فٌها علىهانً عبد ا -  171

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 :2317لسنة  72 انشطة خارج لانون

 التجارة العامة والتوزٌع -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة -

 االستٌراد والتصدٌر -

 فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن  7226برلم  23191337فى ،لٌدت  3333330333مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص   ،رأس مالها   

 والتوسع فٌها على

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 :2317سنة ل 72انشطة خارج لانون 

 التجارة العامة والتوزٌع -

 التورٌدات العمومٌة -

 االستٌراد والتصدٌر -

 فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -بنى سوٌف  -مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ، بجهة : ش عزٌز ممبل 

 سبارو للمشروعات المتكاملة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  172

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 7299برلم  23191313،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -سنتر طٌبه -الحى المتمٌز - 8/11نشاطها. ، بجهة : مكتب رلم 

 شركة  ،  مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور والتصمٌم الداخلى   INDIGO INTERIORSاندٌجو انتٌرٌورز  -  173

 المماوالت العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانى والمنشات .

 ة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العام

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 سالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور والتصمٌم  7319برلم  23191313،لٌدت فى  533330333مع   ،رأس مالها   

 الداخلى

 المماوالت العامة

 تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانى والمنشات .

 مة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العا

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لسالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -حدائك االهرام  -د  73 -مع ، بجهة : الدور الرابع 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    INDIGO INTERIORSاندٌجو انتٌرٌورز  -  174

 التراخٌص الالزمة لمباشرة الحصول على كافة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7319برلم  23191313،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -حدائك االهرام  -د  73 -نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى    DEALSدٌلز لالستثمار والتسوٌك العمارى  -  175

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن االستثمار والتسوٌك العمارى  7343برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333مالها   

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً  -المجاورة الثانٌة  - 162لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

امل وشرٌكٌه   شركة  ،  " االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك احمد على بسٌونى حسٌن ك -  176

لسنة  353النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن " االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  7376برلم  23191314،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

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

 . 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353رلم 

ة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

 -الشٌخ زاٌد  - 8الحى  - 3المجاورة  - 151لطعة  -الدور االول  - 3بجهة : شمة رلم 

التسوٌك  -تمدٌم خدمات الترجمة-ٌافى للنشر والتوزٌع والترجمة   شركة  ،  نشر وتوزٌع الكتب الورلٌة وااللكترونٌة  -  177

 تنظٌم المإتمرات والحفالت العامة -االلكترونى 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تند

، عن نشر  7439برلم  23191316،لٌدت فى  2333330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 تنظٌم المإتمرات والحفالت العامة -التسوٌك االلكترونى  -تمدٌم خدمات الترجمة-وتوزٌع الكتب الورلٌة وااللكترونٌة 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -مدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس ت

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندم

 -الهرم -مٌدان التعاون-ش ٌحى شاهٌن13تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : 

 123التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -شركة  ،  التصدٌر    AHLLOGISTICاٌه اتش ال لوجٌستن   -  178

تمدٌم  -التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - -تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  فً شؤن1982لسنة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوكٌالت المالحٌه والتخلٌص الجمركى 

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

 -، عن التصدٌر  7213برلم  23191337،لٌدت فى  133330333فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   

التورٌدات - -ٌم أعمال الوكالة التجارٌة فً شؤن تنظ1982لسنة  123التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتوكٌالت المالحٌه  -العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

تى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ال -والتخلٌص الجمركى 

 -ش اللبٌنً  4شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة 

حكام المانون شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال   AHLLOGISTICاٌه اتش ال لوجٌستن   -  179

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

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  7213برلم  23191337،لٌدت فى  133330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش اللبٌنً  4التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الت الخاصةبالمالبس وجمٌع انواع شركة  ،  لامة وتشغٌل المح   GOLDEN    TAILORجولدن تاٌلور للمنسوجات  -  183

 المنسوجات والجلود والمفروشات واالثاث والسجاد من عناٌة

 وخٌاطة ورفا واصالح وتطرٌز وتصمٌم وترٌكوه وكروشٌه واكسسوارات

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد منتجات

 ظٌف والمشغوالت الٌدوٌة والسجاد ومستلزمات الخٌاطةالتن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حك استغالل العالمات التجارٌة) الفرنشاٌز(

 اٌجار واستئجار المحالت

 إدارة المشروعات

، عن لامة  7234برلم  23191333،لٌدت فى  33333330333،رأس مالها      2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 صةبالمالبس وجمٌع انواع المنسوجات والجلود والمفروشات واالثاث والسجاد من عناٌةوتشغٌل المحالت الخا

 وخٌاطة ورفا واصالح وتطرٌز وتصمٌم وترٌكوه وكروشٌه واكسسوارات

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد منتجات

 شغوالت الٌدوٌة والسجاد ومستلزمات الخٌاطةالتنظٌف والم

 حك استغالل العالمات التجارٌة) الفرنشاٌز(

 اٌجار واستئجار المحالت

 إدارة المشروعات

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر -المجاورة الثالثة - 14، بجهة : عمارة  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

شركة  ،  بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و    GOLDEN    TAILORت جولدن تاٌلور للمنسوجا -  181

 اجراءات

 الترخٌص بها

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 7234برلم  23191333،لٌدت فى  33333330333ها   الامة و تشغٌل مغسلة)دراى كلٌن( للتنظٌف والكى والمعالجة   ،رأس مال

 ، عن بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات

 الترخٌص بها

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر -المجاورة الثالثة - 14عمارة الامة و تشغٌل مغسلة)دراى كلٌن( للتنظٌف والكى والمعالجة ، بجهة : 

 شركة  ،  الكٌمائٌة   GOLDEN    TAILORجولدن تاٌلور للمنسوجات  -  182

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على ت

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن الكٌمائٌة 7234برلم  23191333،لٌدت فى  33333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندم

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر -المجاورة الثالثة - 14نشاطها. ، بجهة : عمارة 

تجاره الجمله والتجزئه  -مكانى لتجارة وتصنٌع األلومٌتال   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األلومٌتال  -  183

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

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

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

 نشاطهاعلى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

تجاره الجمله  -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األلومٌتال  7222برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -والتجزئه لاللومٌتال 

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

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

 -شارع فٌصل  131رة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

 -التورٌدات العمومٌة   -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.    To Be Greenتو بً جرٌن   -  184

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 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 

 لالزمة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص ا

  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.  7244برلم  23191338،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة 

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

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

 -ناصر  -جزٌرة ابو صالح  - 92ص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب الشركة الحصول على كافة التراخٌ

امناء الخلٌج لالستثمار العمارى والسٌاحى   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة  -  185

 او تشترٌها او

 ٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذ

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

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  7288برلم  23191339،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -ش عدى سابما ش الموسٌمار علً اسماعٌل حالٌا  7نشاطها. ، بجهة : 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها  -المنشات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة   شركة  ،   فرست هوم لتنمٌة  -  186

 وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعداالستثمار والتسوٌك والتطوٌر العمارى

 ة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامة المنشات علٌها والامة المبانى والواحدات السكنٌة والتجارٌ

 و مراعاة لرار 2337لسنة  353او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356رئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 -، عن  7182برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333ها   االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالدعاٌة   ،رأس مال

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعداالستثمار 

 والتسوٌك والتطوٌر العمارى

 رٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامة المنشات علٌها والامة المبانى والواحدات السكنٌة والتجا

 و مراعاة لرار 2337لسنة  353او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356رئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 -الشٌخ زاٌد  - 4مج-12الحى -ش السنترال  D117 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالدعاٌة ، بجهة :

 فرست هوم لتنمٌة المنشات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة   شركة  ،  واالعالنالامة وتشغٌل وادارة الموالت التجارٌة -  187

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصو

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 تجارة المواد الغذائٌة

 لة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .إالامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكام

 ، عن واالعالنالامة وتشغٌل وادارة الموالت التجارٌة 7182برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333ٌجوز   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتن

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 تجارة المواد الغذائٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  - 4مج-12الحى -ش السنترال  D117ٌجوز ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فرست هوم لتنمٌة المنشات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  -  188

 اعماال شبٌهة باعمالهاالوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول 

 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

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

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  7182برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 عماال شبٌهة باعمالهاالوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول ا

 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

 صول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 -الشٌخ زاٌد  - 4مج-12الحى -ش السنترال  D117نشاطها. ، بجهة : 

 تصمٌم وتنفٌذ وصٌانة انظمة وشبكات انتاج الطالة-شركة  ،     Solis Energy Solutionsسولٌس لحلول الطالة  -  189

 مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة-

 ون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تك

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌ

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

 نشاطها.

 تصمٌم وتنفٌذ وصٌانة انظمة وشبكات انتاج الطالة-، عن  7231برلم  23191333،لٌدت فى  1233330333،رأس مالها     

 مماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌة-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

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

 -امبابة -م. العمال  -طلعت حرب 173نشاطها. ، بجهة : 

ما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌ   K & Mكٌه اند ام للتجارة والتوزٌع   -  193

وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد كافة انواع السلع الغذائٌة وكافة مستلزمات المستشفٌات والعٌادات الطبٌة ومسحتضرات 

-الفنادق والمطاعم التجمٌل وكافة انواع االجهزة واالجهزة الكهربائٌة وكافة انواع الحاصالت الزراعٌة ومنتجاتها وكافة مستلزمات 

فى  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن التجارة  7228برلم  23191337،لٌدت فى  633330333شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله   ،رأس مالها   
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد كافة انواع السلع الغذائٌة العامة والتوزٌع ف

وكافة مستلزمات المستشفٌات والعٌادات الطبٌة ومسحتضرات التجمٌل وكافة انواع االجهزة واالجهزة الكهربائٌة وكافة انواع 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام -الفنادق والمطاعم  الحاصالت الزراعٌة ومنتجاتها وكافة مستلزمات

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله ، بجهة : العمار رلم  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123المانون رلم 

 -حدائك اكتوبر  -المنطمة الخامسة  - 11الحً  - 133

شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد    K & Mد ام للتجارة والتوزٌع  كٌه ان -  191

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

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

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

، عن التجارٌه ، وال  7228برلم  23191337،لٌدت فى  633330333الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وجه من الوجوة مع  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -وبما ال ٌخل 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 

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

 -حدائك اكتوبر  -المنطمة الخامسة  - 11الحً  - 133

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    K & Mكٌه اند ام للتجارة والتوزٌع   -  192

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7228برلم  23191337،لٌدت فى  633330333،رأس مالها     

 -حدائك اكتوبر  -المنطمة الخامسة  - 11الحً  - 133الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و  االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم -أرت تمبلت لالنتاج الفنى   شركة  ،   -  193

 المسلسالت االذاعٌة و التلفزٌونٌة و

 تصحٌح الوان ( -جرافٌن  –مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 سبك فٌما عدا تملن اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر والصوت و تاجٌرها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما -

 استدٌوهات البث االذاعى (

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة -

االنتاج الفنى و  -، عن  7234برلم  23191337،لٌدت فى  533330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 التوزٌع لالفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌة و التلفزٌونٌة و

 تصحٌح الوان ( -جرافٌن  –مونتاج  -ج دوبال -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر والصوت و تاجٌرها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن -

 استدٌوهات البث االذاعى (

 ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة -

 -الدلى  -مٌدان الصحابة امام مسجد الصحابة متفرع من ش مصدق  5شركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : ٌجوز لل
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أرت تمبلت لالنتاج الفنى   شركة  ،  او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة  -  194

 باعمالها

 و فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها  7234برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 كام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألح

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

 -الدلى  -مٌدان الصحابة امام مسجد الصحابة متفرع من ش مصدق  5نشاطها. ، بجهة : 

كنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر صناعة ت -1ابراهٌم و دمحم   شركة  ،   -  195

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

تاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم _ اعمال تصمٌم وان3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

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

عة تكنولوجٌا صنا -1، عن  7543برلم  23191322،لٌدت فى  3333330333ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها   

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

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

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

 -ش الهنٌدى  34ادخال البٌانات على الحاسبات ، بجهة :  -5المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

 -الهرم  -مدكور 

_ انتاج 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    ابراهٌم و دمحم -  196

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

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما  -11ات االنترنت االتصاالت وخدم -13شبكات نمل وتداول البٌانات 

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

، عن وبالوسائل االلكترونٌة  7543برلم  23191322،لٌدت فى  3333330333تدعم علوم الفضاء واالستشعار   ،رأس مالها   

_ 8_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

وخدمات  االتصاالت -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

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

ش  34مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار ، بجهة :  -12

 - الهرم -مدكور  -الهنٌدى 

ابراهٌم و دمحم   شركة  ،  عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  -  197

انشاء وادارة مراكز  -14انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13(  2333لسنة  64

_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم  15ت المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها االستشارات والدراسا

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

، عن عن بعد ومشروعات  7543برلم  23191322،لٌدت فى  3333330333المحتوى العلمً والثمافى والفنى   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز التدرٌب  -13(  2333لسنة  64التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
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المتخصصة فى مجاالت  انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات -14العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

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

 34المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى ، بجهة : 

 -الهرم  -دكور م -ش الهنٌدى 

ابراهٌم و دمحم   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  198

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة  7543برلم  23191322،لٌدت فى  3333330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ش  34موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام ال

 -الهرم  -مدكور  -الهنٌدى 

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -شركة  ،     Smart  Egatسمارت إٌجات     -  199

 أنواعها . والتطبٌمات بمختلف

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .أعمال التوص -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

أعمال التوصٌف والتحلٌل  -، عن  7574برلم  23191323،لٌدت فى  5333330333أعمال التوصٌف   ،رأس مالها    -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

 ٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغ -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

شارع الهرم ناصٌة شارع  1 -عمارات بانوراما بٌرامٌدز -مدخل ب  -دور اول  -134ل التوصٌف ، بجهة : شمة رلم أعما -

 -الهرم  -مشعل  -المنصورٌة

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   Smart  Egatسمارت إٌجات     -  233

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 تصاالت وخدمات االنترنتاال -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -

 المعنٌة

 ه وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول علىالامة و ادار -
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، عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول  7574برلم  23191323،لٌدت فى  5333330333ترخٌص من الجهات   ،رأس مالها   

 البٌانات

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 وخدمات االنترنت االتصاالت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -

 المعنٌة

 ٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول علىالامة و اداره وتشغ -

شارع الهرم ناصٌة شارع  1 -عمارات بانوراما بٌرامٌدز -مدخل ب  -دور اول  -134ترخٌص من الجهات ، بجهة : شمة رلم 

 -الهرم  -مشعل  -المنصورٌة

 كة  ،  المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌونشر   Smart  Egatسمارت إٌجات     -  231

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

 (2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 كز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مرا -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 ، عن المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 7574برلم  23191323،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها      -

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

 (2333لسنة  64ع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفا

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 -مشعل  -شارع الهرم ناصٌة شارع المنصورٌة 1 -عمارات بانوراما بٌرامٌدز -مدخل ب  -دور اول  -134جهة : شمة رلم ، ب -

 -الهرم 

شركة  ،  األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى    Smart  Egatسمارت إٌجات     -  232

 وىمحتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحت

 العلمً والثمافً والفنً.

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 حكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضبا

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

، عن األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي  7574برلم  23191323،لٌدت فى  5333330333ٌجوز   ،رأس مالها   

 منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى

 مً والثمافً والفنً.العل

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 موانٌن المنظمة لهذا الغرضباحكام ال

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

مشعل  -شارع الهرم ناصٌة شارع المنصورٌة 1 -عمارات بانوراما بٌرامٌدز -مدخل ب  -دور اول  -134ٌجوز ، بجهة : شمة رلم 

 -الهرم  -

ن تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و شركة  ،  للشركة ا   Smart  Egatسمارت إٌجات     -  233

 غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ال

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

 نشاطها.

  

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  7574برلم  23191323،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -شارع الهرم ناصٌة شارع المنصورٌة 1 -عمارات بانوراما بٌرامٌدز -مدخل ب  -دور اول  -134نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 -الهرم  -مشعل 

 شركة  ،  و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   United      Consultantsٌونٌتد كونسلتنس    -  234

 شرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7633برلم  23191328،لٌدت فى  1533330333،رأس مالها     

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

 -دلى ال -ش الزهراء  49نشاطها. ، بجهة : 

انجاز لالعالف واضافتها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف الخاصةبالحٌوانات والدواجن واالضافات  -  235

 الخاصةبها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ى تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها عل

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ها.نشاط

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعالف الخاصةبالحٌوانات  7438برلم  23191316،لٌدت فى  195330333،رأس مالها     

 والدواجن واالضافات الخاصةبها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو الت

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

 -فٌصل -ش ابراهٌم الحلوانى 18نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان    Energeticsانٌرجتكس  -  236

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  7478برلم  23191323،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

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

 -شارع ترعة المرٌوطٌة  27برج االٌمان رلم  -الرابع 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. شركة  ،  "   Energeticsانٌرجتكس  -  237

 * التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة. "

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  مزاولة

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  ، عن " 7478برلم  23191323،لٌدت فى  533330333شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 * التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة. "

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

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

 -شارع ترعة المرٌوطٌة  27برج االٌمان رلم  -شبٌهة باعمالها ، بجهة : الدور الرابع 

 PETتٌكٌة مادة الفتحى دمحم بكر عبدالرازق و شركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المواد البالس -  238

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المواد البالستٌكٌة  7515برلم  23191321،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 PETمادة ال

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مرا

 -مدٌنه بنى سوٌف  -بمنطمة الصناعات المتوسطة 149/  4نشاطها. ، بجهة : لطعة 

دارة اوتشغٌل المدارس  ٌجوز للشركة شركة  ،  انشاء وا   EDU.VISION                 COMPANYرإٌة التعلٌمٌة          -  239

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

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

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

، عن انشاء وادارة اوتشغٌل المدارس  ٌجوز  7519برلم  23191321،لٌدت فى  43333330333لمباشرة نشاطها  ،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

 -اكتوبر  6 -11الخى  5مجاورة  66الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 شركة  ،  تجارة وتورٌد الورق بكافة انواعه   M Tام تى للتورٌدات    -  213

 ائٌةتجارة وتورٌد المواد الغذ -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 لمانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ا

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

 نشاطها.

 ، عن تجارة وتورٌد الورق بكافة انواعه 7576برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 ائٌةتجارة وتورٌد المواد الغذ -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ا

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

 -امبابه -خلف المرٌة الذكٌة -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  32نشاطها. ، بجهة : ن 

 السٌارات   شركة  ،  تجارة لطع غٌار واكسسوارات السٌاراتشركة مركز الحنفى لتجارة اكسسوارات  -  211

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات الس

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن تجارة لطع غٌار واكسسوارات السٌارات 7639برلم  23191327،لٌدت فى  12333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 رج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 - 2،  1محور خدمات مول الحجاز  78نشاطها. ، بجهة : محل 

شركة  ،  تورٌد و تركٌب وتجارة وصٌانة كامٌرات المرالبة والطابعات وانظمة الحرٌك    Eagle Owlإٌجل أوول  -  212

 والكابالت

 الدعاٌة واالعالن

 التسوٌك االلكترونً -

 التجارة االلكترونٌة -

 انشاء تطبٌمات الهاتف المحمول

 ها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون ل

 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

، عن تورٌد و تركٌب وتجارة وصٌانة كامٌرات المرالبة  7631برلم  23191328،لٌدت فى  2333330333مع   ،رأس مالها   

 والطابعات وانظمة الحرٌك والكابالت

 الدعاٌة واالعالن

 التسوٌك االلكترونً -

 التجارة االلكترونٌة -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 انشاء تطبٌمات الهاتف المحمول

 لحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مص

 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

 -اكتوبر 6 -الشٌخ زاٌد  -اركان بالزا  -مركزرٌجوس التجاري-4مبنى  -بجهة : الدور الرابعمع ، 

فٌفا ماكس للصناعات الدوائٌة   شركة  ،   تجارة وتوزٌع األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة  -  213

 الخاصة واألساسٌة والمبٌدات الحشرٌة

 والمطهرات والكٌماوٌات.

 التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة واألساسٌة والمبٌدات الحشرٌة

 والمطهرات والكٌماوٌات.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

،لٌدت فى  1333330333ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص   ،رأس مالها   

، عن تجارة وتوزٌع األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة واألساسٌة  7681برلم  23191331

 والمبٌدات الحشرٌة

 والمطهرات والكٌماوٌات.

 نٌع لدى الغٌر لألدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة واألغذٌة الخاصة واألساسٌة والمبٌدات الحشرٌةالتص

 والمطهرات والكٌماوٌات.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -حدائك األهرام  -ع  255ؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ، بجهة : ٌنشئ ت

 دمحم براء زٌن وشرٌكته   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه للبن و المكسرات والحلوٌات و الشوكالتة و المواد الغذائٌة. -  214

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 نشاطها.

، عن تجاره الجمله والتجزئه للبن و المكسرات والحلوٌات و  7526برلم  23191322،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 الشوكالتة و المواد الغذائٌة.

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 -اكتوبر 6 -الحى الثانى  2المجاورة  56العمار  2نشاطها. ، بجهة : مكتب 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

إٌزي كودز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  -  215

 لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن وال

   

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  7528برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

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

 -الهرم  -نصر الدٌت  -برج الروضة  135: 

إٌزي كودز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  تمدٌم االستشارات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والبرمجٌات ) فٌما  -  216

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

من لانون سوق رأس المال  27عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ت واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات صناعة تكنولوجٌا المعلوما -1 -والئحته التنفٌذٌة (.

، عن تمدٌم االستشارات فً مجال  7528برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333ومراكز البٌانات وانشطة   ،رأس مالها   

ات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والبرمجٌات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار

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

واالتصاالت بما  صناعة تكنولوجٌا المعلومات -1 -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (. 27المنصوص علٌها فً المادة 

 -نصر الدٌت  -برج الروضة  135تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة ، بجهة : 

 -الهرم 

اعمال التوصٌف والتحلٌل  -2إٌزي كودز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -  217

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

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

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6حاسبات وبالوسائل االلكترونٌة ادخال البٌانات على ال -5وبٌانات 

، عن التعهٌد  7528برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها   ،رأس مالها   7

تصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف اعمال التوصٌف والتحلٌل وال -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

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

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

برج  135_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها ، بجهة : 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

 -الهرم  -نصر الدٌت  -الروضة 

 -9م لشبكات نمل وتداول البٌانات _ اعمال التوصٌف والتصم8ٌإٌزي كودز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  والتدرٌب علٌها  -  218

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

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

الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت  -13المٌمة المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة  

، عن والتدرٌب علٌها  7528برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة   ،رأس مالها   

االتصاالت وخدمات  -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9لشبكات نمل وتداول البٌانات  _ اعمال التوصٌف والتصمٌم8

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

دٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة  الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتم -12

برج الروضة  135الامة وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار الصناعٌة ، بجهة :  -13

 -الهرم  -نصر الدٌت  -

على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة  إٌزي كودز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  بعد الحصول -  219

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

انشاء وادارة مراكز  -15(  2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333_  حاضنات االعمال   ،رأس مالها    17مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

مشروعات البحث والتطوٌر  -14حصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون ، عن بعد ال 7528
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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(  2333لسنة  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

_   17انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -16المعلومات 

 -الهرم  -نصر الدٌت  -برج الروضة  135حاضنات االعمال ، بجهة : 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي  -18ز للتطوٌر والحلول   شركة  ،  التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال إٌزي كود -  223

استغالل العالمات التجارٌة )  -من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -لفكرٌة استغالل وبٌع حموق الملكٌة ا -فراشاٌز( 

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

، عن التكنولوجٌة ودعم رٌادة  7528برلم  23191322فى ،لٌدت  5333330333فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -كرٌة استغالل وبٌع حموق الملكٌة الف -استغالل العالمات التجارٌة ) فراشاٌز(  -العلمً والثمافى والفنى

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

ت نصر الدٌ -برج الروضة  135غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

 -الهرم  -

تجاره  -سٌدرا جروب لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  تجارة الورق و الكرتون و لب الورق و مستلزماته و ماكٌناته  -  221

تصنٌع و تحوٌل و تمطٌع الورق و الكرتون و مستلزمات  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة   -الكتب 

ادارة  -الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة  -الطباعه لدى الغٌر  -لدى الغٌر و خامات الطباعه 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2312لسنة  333المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن تجارة  7553برلم  23191322،لٌدت فى  53330333،رأس مالها      االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت -الترخٌص بها 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد   -تجاره الكتب  -الورق و الكرتون و لب الورق و مستلزماته و ماكٌناته 

-الطباعه لدى الغٌر  -الغٌر  تصنٌع و تحوٌل و تمطٌع الورق و الكرتون و مستلزمات و خامات الطباعه لدى -البشرٌة 

 333ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة  

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ،  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة 

 -الحوامدٌه  -شارع مصطفى الدكمى  7بجهة : 

والمانون رلم  1982لسنة  123سٌدرا جروب لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -  222

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

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

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

، عن  7553برلم  23191322،لٌدت فى  53330333على تحمٌك غرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها    التى لد تعاونها

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

ولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزا

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

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

 -الحوامدٌه  -شارع مصطفى الدكمى  7فى ، بجهة : 

الصادق لتنمٌة الموارد البشرٌة   شركة  ،   الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة و اعداد الباحثٌن و  -  223

اى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -مشروعات البحث العلمى 

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

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

،  7433برلم  23191315،لٌدت فى  133330333الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ٌجوز للشركة ان -عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة و اعداد الباحثٌن و مشروعات البحث العلمى 

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

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

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

 -الهرم  -فٌصل  -ش مسجد الوفا من الصفا والمروة  31الدور االول بالعمار رلم  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   Cairo   Pulse   Onlineكاٌرو بالس أونالٌن     -  224

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 التجارة والتسوٌك االلكترونً

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن الدعاٌة  7428برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 واالعالن

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 التجارة والتسوٌك االلكترونً

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -ف ناجًحدائك االهرام امام متح -اكتوبر 6ش  18مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Cairo   Pulse   Onlineكاٌرو بالس أونالٌن     -  225

 الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7428برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 زمة لمباشرةالال

 -الهرم  -حدائك االهرام امام متحف ناجً -اكتوبر 6ش  18نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و    Sonixrسونكسر لالنتاج الفنً  -  226

 -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -نٌة من ) تصوٌرالمسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الف

 تصحٌح الوان (

إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث  -

 اإلذاعً ( 

 ما عدا التاجٌر التموٌلى تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌ - "

 إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة  7467برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها      -

 -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -ن ) تصوٌروالفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة م

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف 

إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث  -

 اإلذاعً ( 

 ا التاجٌر التموٌلى تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عد - "

 إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

 -حدائك االهرام  -البوابة االولى  - 9شارع  -ج  1695عمارة  -، بجهة : الدور السادس  -

 شركة  ،  تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة   Sonixrسونكسر لالنتاج الفنً  -  227

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجو -الدعاٌة واالعالن  "

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة 7467برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ٌجوز  -الدعاٌة واالعالن  "

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

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

البوابة  - 9شارع  -ج  1695عمارة  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور السادس 

 -حدائك االهرام  -االولى 

االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و  -عالن شركة  ،  الدعاٌة واال   Dragonflyدراجون فالي  -  228

 -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من )تصوٌر

ر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌ -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف 

سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى ( ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

 -ن ، عن الدعاٌة واالعال 7512برلم  23191321،لٌدت فى  2333330333وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

مال االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االع

اعداد و تجهٌز استدٌوهات  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -الفنٌه من )تصوٌر

ا و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى ( ٌجوز للشركة ان التصوٌر و تاجٌر ه

 17الدور االول  3تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : شمه 

 -المهندسٌن  -شارع احمد خالف 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز    Dragonfly دراجون فالي -  229

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

 2333330333كة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  7512برلم  23191321،لٌدت فى 

م المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا

شارع  17الدور االول  3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمه 

 -المهندسٌن  -احمد خالف 

 شركة  ،  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   EGY POINTاٌجى بوٌنت للبرمجة -  233

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نشاطها.

 ام المانون و الئحته التنفٌذٌة، عن ألحك 7527برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

 -هضبة االهرام  229نشاطها. ، بجهة : 

بما تشمله من أنشطةصناعٌة صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت -1شركة  ،     EGY POINTاٌجى بوٌنت للبرمجة -  231

 و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 ت وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌما- 3

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت -1، عن  7527برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333إدخال   ،رأس مالها   - 5

 له من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزبما تشم

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 ء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشا- 3

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

 -هضبة االهرام  229إدخال ، بجهة : - 5

 رونٌة .شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكت   EGY POINTاٌجى بوٌنت للبرمجة -  232

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 روعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسومالمش- 11

 الصناعٌة .

، عن  7527برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة   ،رأس مالها   - 12

 .البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 الصناعٌة .

 -هضبة االهرام  229مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة ، بجهة : - 12

حة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او شركة  ،  واالجن   TRUSTMATICتراستماتن                        -  233

 المرتبطه

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

 ٌزٌد اجمالى مساحة اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه، عن واالجنحة  7427برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

 ٌد اجمالى مساحةاال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌز

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

بالدور  3ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول ، بجهة : مكتب رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -مام بوابة الٌاسمٌنا -طرٌك النزهة الرئٌسى  1784لطعةرلم  -االرضى 

 شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها   TRUSTMATICتراستماتن                        -  234

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام

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

 نشاطها.

  

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها 7427برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -الشٌخ زاٌد  -امام بوابة الٌاسمٌن -طرٌك النزهة الرئٌسى  1784لطعةرلم  -بالدور االرضى  3: مكتب رلم  نشاطها. ، بجهة

 -الامة وتشغٌل كول سنتر  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    We Connect Out Sourcingوي كونٌكت اوت سورسٌنج   -  235

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

 -، عن الدعاٌة واالعالن  7473برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لتى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ا -الامة وتشغٌل كول 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 

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

 -المهندسٌن  -شارع شهاب  48ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الش

 الحلول المتكاملة للتجارة واالستثمار العماري   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة. -  236

 المماوالت العامة والمتخصصةبكافة أنواعها.

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 عالن.الدعاٌة واال

  

 التسوٌك اإللكترونً.

 تورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة.

 ، عن التورٌدات العمومٌة. 7524برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333* تورٌد وتجارة مستلزمات األمن   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصةبكافة أنواعها.

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123كة باحكام المانون رلم تلتزم الشر

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 الدعاٌة واالعالن.

  

 لتسوٌك اإللكترونً.ا

 تورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة.

 -المهندسٌن  -شارع السودان  333* تورٌد وتجارة مستلزمات األمن ، بجهة : 

 الحلول المتكاملة للتجارة واالستثمار العماري   شركة  ،  الصناعً ومستلزمات السالمة المهنٌة لألفراد. -  237



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .2333لسنة  64اع واالنتاج الحربى رلم مع مراعاة لرار وزٌر الدف

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات وإنشاء المدافن الصحٌة وتدوٌر الممامة.

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات بكافة أنواعها وتمدٌم الوجبات الغذائٌة سابمة التجهٌز لحساب الغٌربالموالع.

 وتغلٌف المواد الغذائٌةبكافة أنواعها.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة 

 إلامة وتشغٌل مركز لصٌانة األدوات الكهربائٌة وكامٌرات المرالبة.

، عن الصناعً ومستلزمات  7524برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333الامة وتشغٌل مركز العداد   ،رأس مالها   

 السالمة المهنٌة لألفراد.

 .2333لسنة  64النتاج الحربى رلم مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع وا

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات وإنشاء المدافن الصحٌة وتدوٌر الممامة.

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافٌهات بكافة أنواعها وتمدٌم الوجبات الغذائٌة سابمة التجهٌز لحساب الغٌربالموالع.

 ف المواد الغذائٌةبكافة أنواعها.الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌ

 إلامة وتشغٌل مركز لصٌانة األدوات الكهربائٌة وكامٌرات المرالبة.

 -المهندسٌن  -شارع السودان  333الامة وتشغٌل مركز العداد ، بجهة : 

 الحلول المتكاملة للتجارة واالستثمار العماري   شركة  ،  وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. -  238

 االستثمار العمارى.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن 

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

 نشاطها.

 ، عن وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. 7524برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 مارى.االستثمار الع

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام 

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

 -المهندسٌن  -شارع السودان  333نشاطها. ، بجهة : 

شركة     ALSYF General Contracting & Real estate investmentالسٌف للمماوالت العامة واالستثمار العماري  -  239

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -االستثمار العمارى.   -،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول -التورٌدات العمومٌة.   -

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

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 -االستثمار العمارى.   -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. 7592برلم  23191324،لٌدت فى  1333330333

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -التورٌدات العمومٌة.   -

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

 4تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : عمارة 

 -الهرم  -ٌفة المامون من ترسا شارع الخل

شركة     ALSYF General Contracting & Real estate investmentالسٌف للمماوالت العامة واالستثمار العماري  -  243

 ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7592م برل 23191324،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -شارع الخلٌفة المامون من ترسا  4الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج شركة  ،  "   INDIGOاٌندٌجو  -  241

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة "

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ٌجوز ل -تورٌد الوجبات الجاهزة   "

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

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

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج ، عن " 7649برلم  23191329،لٌدت فى  333330333،رأس مالها     

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -ة  تورٌد الوجبات الجاهز "

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

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

 -الكوم االخضر  -ش دمحم ابراهٌم الحلوانى  8وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   Capital Group Sكابٌتال جروب أس  -  242

 سوٌك االلكترونىالت-

 المٌام بكافة اعمال الدٌكور والمماوالت

 التورٌدات العمومٌة-

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

ٌ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 

 ، عن الدعاٌة واالعالن 7465برلم  23191317،لٌدت فى  133330333مالها    تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس

 التسوٌك االلكترونى-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام بكافة اعمال الدٌكور والمماوالت

 التورٌدات العمومٌة-

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -ت العمومٌة التورٌدا

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

 -الثمار ش  13تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المماوالت العامة  -الشروق كٌمٌن   شركة  ،   تجارة وتوزٌع وتورٌد الكٌماوٌات  -  243

تشترن باى وجه 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 مصر او فى الخارج 

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

 -المماوالت العامة  -، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد الكٌماوٌات  7153برلم  23191331،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

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

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

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

 - 3مجاورة  - 1حً - 673ق  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة بالدور االرضً 

شركة  ،  الامة وإدارة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة(    West         Minster         Tourismواست مٌنستر للسٌاحة    -  244

 والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او

 ٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسعالمرتبطةبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثماف

 فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد

 اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع.

، عن الامة وإدارة وتشغٌل  7495برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333ار الوزارى رلم   ،رأس مالها   مع مراعاه المر

 الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او

 واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع المرتبطةبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ،

 فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد

 اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع.

 -الهرم  -ناصٌة زهرة النٌل  -شارع حدائك األهرام المدٌمة 14لوزارى رلم ، بجهة : مع مراعاه المرار ا

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333شركة  ،     West         Minster         Tourismواست مٌنستر للسٌاحة    -  245

 الفندلٌة و شروط و اجراءات الترخٌص بها.

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نشاطها.

بشان شركات االدارة الفندلٌة و  2312لسنة  333، عن  7495برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 شروط و اجراءات الترخٌص بها.

 لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون 

 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

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

 -الهرم  -ناصٌة زهرة النٌل  -شارع حدائك األهرام المدٌمة 14نشاطها. ، بجهة : 

المٌام بؤعمال إدارة وتجهٌز وإستغالل كافة المحاجر الخاصة بمواد البناء األولٌة    -1شركة  ،     Egy Roxإٌجً روكس  -  246

 الرمل وسن الدلومٌت والحجر الجٌرى والبازلت.  

زمة لمواد المٌام بؤعمال التنمٌب والتعدٌن وإستكشاف وإستخراج وإنتاج وتكسٌر وغسٌل الحجارة لكافة أنواع المواد المحجرٌة الال -2

المٌام بؤعمال والتوزٌع أو البٌع لكافة منتجات الشركة من  - 3والحجر الجٌرى والبازلت ( .   -البناء األولٌة)  الرمل وسن الدلومٌت 

،لٌدت فى  13333330333المواد المحجرٌة الالزمة لمواد البناء األولٌة بالسوق المحلى أو تصدٌرها للخارج.   ،رأس مالها   

المٌام بؤعمال إدارة وتجهٌز وإستغالل كافة المحاجر الخاصة بمواد البناء األولٌة   الرمل وسن  -1، عن  7183برلم  23191333

 الدلومٌت والحجر الجٌرى والبازلت.  

 

زمة لمواد المٌام بؤعمال التنمٌب والتعدٌن وإستكشاف وإستخراج وإنتاج وتكسٌر وغسٌل الحجارة لكافة أنواع المواد المحجرٌة الال -2

المٌام بؤعمال والتوزٌع أو البٌع لكافة منتجات الشركة من  - 3والحجر الجٌرى والبازلت ( .   -البناء األولٌة)  الرمل وسن الدلومٌت 

ار الدور الثانً من العم 14المواد المحجرٌة الالزمة لمواد البناء األولٌة بالسوق المحلى أو تصدٌرها للخارج. ، بجهة : الشمة رلم 

 -ش التحرٌر  15الكائن 

ٌجوز للشركة  -إدارة وتشغٌل كسارات األحجار للشركة والغٌر بجمٌع أنواعها.  - 4شركة  ،     Egy Roxإٌجً روكس  -  247

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

إدارة وتشغٌل كسارات األحجار للشركة والغٌر  - 4، عن  7183برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333أس مالها   ،ر  

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

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

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

 -ش التحرٌر  15الدور الثانً من العمار الكائن  14الشمة رلم على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،     TK FOODS                AND   BEVERAGE                 COMPANYتى كاى للمشروبات و االغذٌة     -  248

تورٌد الوجبات الجاهزة و االطعمة  - الامة وادارة و تشغٌل المراكز التجارٌة -الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والمشروبات ) عدا المشروبات الكحولٌة ( 

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

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

الامة وادارة و تشغٌل  -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  7221برلم  23191337،لٌدت فى  233330333

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ورٌد الوجبات الجاهزة و االطعمة والمشروبات ) عدا المشروبات الكحولٌة ( ت -المراكز التجارٌة 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -طرٌك الواحات  -الدور الثالث مدٌنة درٌم الند  531والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : مبنً 

شركة  ،     TK FOODS                AND   BEVERAGE                 COMPANYتى كاى للمشروبات و االغذٌة     -  249

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

  

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7221برلم  23191337،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 -طرٌك الواحات  -الدور الثالث مدٌنة درٌم الند  531مة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً الحصول على كافة التراخٌص الالز

                         Sphere for                 Engineeringسفٌر للصناعات الهندسٌة والتجارة                                 -  253

 &Industries             & Trading   الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات والخامات البالستٌكٌة واعادة تدوٌرها   شركة  ،

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تجاره الجمله والتجزئه  -وتصنٌع الموالب واالسطمبات وجمٌع الماكٌنات الالزمة للتصنٌع 

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

ن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ، ع 7249برلم  23191338،لٌدت فى  533330333مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

تجاره الجمله  -المنتجات والخامات البالستٌكٌة واعادة تدوٌرها وتصنٌع الموالب واالسطمبات وجمٌع الماكٌنات الالزمة للتصنٌع 

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

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

عمار  -الدور االول  - 228تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : وحدة رلم 

 - 2وز سنتر الفٌر - 231

شركة  ،  المماوالت المتخصصة والتشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة وأعمال    Allam Innovationsعالم إنوفٌشنز         -  251

 تنسٌك المولع.

 مماوالت أعمال االضاءة وأعمال التٌار الخفٌف وأعمال التصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123لتزم الشركةباحكام المانون رلم ت

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 ، عن المماوالت المتخصصة والتشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة وأعمال تنسٌك المولع. 7413

 مماوالت أعمال االضاءة وأعمال التٌار الخفٌف وأعمال التصمٌمات الهندسٌة والمعمارٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123الشركةباحكام المانون رلم تلتزم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 -العجوزه  -المهندسٌن  -شارع الحجاز 44ة : الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ، بجه

 شركة  ،  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض   Allam Innovationsعالم إنوفٌشنز         -  252

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

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

 نشاطها.

 ، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 7413برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة.

 رن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

 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

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

 -العجوزه  -المهندسٌن  -شارع الحجاز 44نشاطها. ، بجهة : 

ات تؤجٌر السٌار تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للسٌارات." الشركة المتخصصة لمساعدة خدمات السٌارات   شركة  ،  " -  253

إلامة وتشغٌل وإدارة مركز لبٌع  تجارة وتوزٌع وبٌع لطع غٌار السٌارات." )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(."

 تجارة وتوزٌع وبٌع زٌوت السٌارات. وصٌانة كاوتش السٌارات وبطارٌات السٌارات."

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  ٌجوز للشركة -تجارة وتوزٌع وبٌع المواد البترولٌة للسٌارات  "

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر   ،رأس مالها   

عدا النمل تؤجٌر السٌارات ) تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للسٌارات." ، عن " 7431برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333

إلامة وتشغٌل وإدارة مركز لبٌع وصٌانة كاوتش  تجارة وتوزٌع وبٌع لطع غٌار السٌارات." السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(."

 تجارة وتوزٌع وبٌع زٌوت السٌارات. السٌارات وبطارٌات السٌارات."

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان  -تجارة وتوزٌع وبٌع المواد البترولٌة للسٌارات  "

الدور  - 14الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ، بجهة : شمة 

 -المهندسٌن  -اسفل كوبري عرابى  -شارع السودان  313الرابع بالعمار رلم 

دة خدمات السٌارات   شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او الشركة المتخصصة لمساع -  254

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

 نشاطهاالشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

، عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  7431برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

شارع  313الدور الرابع بالعمار رلم  - 14ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة وعلى الشركة الحص

 -المهندسٌن  -اسفل كوبري عرابى  -السودان 

 -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العمارى    GCC Capitalجً سً سً كابٌتال للتطوٌر العماري  -  255

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة  

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -ٌر العمارى ، عن االستثمار والتسوٌك والتطو 7457برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -التورٌدات العمومٌة  -المماوالت المتخصصة  -المماوالت العامة  

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

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

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

 -الوراق  -ش كورنٌش النٌل  1 -الدور االول - 3

 شركة  ،  االستٌراد و التصدٌر.   STLالشبٌبى تاٌر الند جروب -  256

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم المانون الشركة بؤحكام رلم 

 تجارة االطارات و البطارٌات

 لتً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها ا

 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

، عن  7516برلم  23191321،لٌدت فى  23333330333   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها

 االستٌراد و التصدٌر.

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم المانون الشركة بؤحكام رلم 

 تجارة االطارات و البطارٌات

 زاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً ت

 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

 الجٌزه -الدلى  -ش نادى الصٌد  33مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   STLالشبٌبى تاٌر الند جروب -  257

 نشاطها.

عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ،  7516برلم  23191321،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 الالزمة لمباشرة

 الجٌزه -الدلى  -ش نادى الصٌد  33نشاطها. ، بجهة : 

البحٌرة العالمٌة للخدمات المتكاملة   شركة  ،  المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )  -  258

تمدٌم خدمات الصٌانة  -الامة و تشغٌل مغسلة ) دراى كلٌن(  -مدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض ت  -الالند سكٌب( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -للمبانى والمنشات  

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

، عن المٌام باعمال تنسٌك و  7547برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   

الامة و  -م خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض تمدٌ  -صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -تمدٌم خدمات الصٌانة للمبانى والمنشات   -تشغٌل مغسلة ) دراى كلٌن( 

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

 -ع هضبة االهرام  232كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البحٌرة العالمٌة للخدمات المتكاملة   شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  259

 رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالم

    

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  7547برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

ع هضبة  232ٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -االهرام 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -االستثمار والتطوٌر العماري  -الحٌاة الجدٌدة للتطوٌر العمارى   شركة  ،   المماوالت العامة  -  263

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

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

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

االستثمار  -، عن المماوالت العامة  7565برلم  23191323،لٌدت فى  533333330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التورٌدات العمومٌة  -والتطوٌر العماري 

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

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

 -مدٌنة الفردوس  -ب مركز المدٌنة  1الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال السارٌة وعلى الشركة 

 جولد فودز   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة. -  261

 االستٌراد والتصدٌر.

 تجارٌة ، والفى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة ال 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول 

، عن التورٌدات  7395برلم  23191315،لٌدت فى  23333330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

 العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر.

 وال فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 بٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال ش

 -شارع الهرم  128او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : 

 شركة  ،  التورٌدات العمومٌة.   Gold Foodsجولد فودز      -  262

 االستٌراد والتصدٌر.

 ، والفى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال 

، عن التورٌدات  7395برلم  23191315،لٌدت فى  23333330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

 العمومٌة.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

 -شارع الهرم  128او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : 

 جولد فودز   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  263

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن 

 نشاطها.

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  7395برلم  23191315،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 مانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ال

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

 -شارع الهرم  128نشاطها. ، بجهة : 

ٌئات السالفة او تشترٌها شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً اله   Gold Foodsجولد فودز      -  264

 او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  ، عن 7395برلم  23191315،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -شارع الهرم  128نشاطها. ، بجهة : 

 جولدن اٌجٌبت للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  265



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضةا إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضةا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

، عن المماوالت العامة  7446برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   استصالح وتجهٌز 

 والمتخصصة والمتكاملة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضةا إال بعد الحصول على التراخٌص

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضةا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -فٌصل  -المطبعة -المنشٌة -استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : ٌوسف الصدٌك

جولدن اٌجٌبت للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع  -  266

 األراضً المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353اطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المن

 .2338 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شب

او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

، عن األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً  7446برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333

 المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353دربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصا

 .2338 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 الهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعم

او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : ٌوسف 

 -فٌصل  -المطبعة -المنشٌة -الصدٌك

 جولدن اٌجٌبت للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  او تشترٌها او -  267

 حكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً أل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 نشاطها.

 ، عن او تشترٌها او 7446برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون 

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

 -فٌصل  -المطبعة -المنشٌة -نشاطها. ، بجهة : ٌوسف الصدٌك

دٌم االستشارات التسوٌمٌة و بحوث شركة  ،  تم   M . K . FINANCIAL CONSULTINGأم كا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   -  268

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

من لانون  27مادة االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً ال

 سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

االستشارات  ، عن تمدٌم 7475برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر   ،رأس مالها   

التسوٌمٌة و بحوث التسوٌك ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27ة الماد

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

 -المحور المركزي  3د  1البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة 

 شركة  ،  البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .    M . K . FINANCIAL CONSULTINGكا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   أم -  269

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  أعمال التوصٌف -6

، عن البرمجٌات و التعلٌم  7475برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة   ،رأس مالها    -7

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 التصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف و -6

 -المحور المركزي  3د  1إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة  -7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .    M . K . FINANCIAL CONSULTINGأم كا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   -  273

 لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل -12

 23191323،لٌدت فى  1333330333التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم   ،رأس مالها   

 ، عن وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  7475برلم 

 ت نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكا -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

مٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التن -12

المحور  3د  1التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة 

 -المركزي 

لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى ا   Zien Pharmaزٌن فارما  -  271

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7628برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333نشاطها  ،رأس مالها   

 -الهرم  -ش المنشٌة ناصٌة ترعة المرٌوطٌة  1كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  تسجٌل وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت    Zien Pharmaما زٌن فار -  272

الغذائٌة والمركزات الطبٌة واضافات االعالف البٌطرٌة والبان االطفال والخامات الدوائٌة والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة 

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت  -دات الصحة العامة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر والمنتجات الحٌوٌة والمطهرات والمنظفات ومبٌ

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن تسجٌل وتسوٌك  7628برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء   ،رأس مالها   

االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌة والمركزات الطبٌة واضافات االعالف البٌطرٌة والبان 

الصحة  االطفال والخامات الدوائٌة والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة والمنتجات الحٌوٌة والمطهرات والمنظفات ومبٌدات

لسنة  123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -العامة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

ش المنشٌة  1فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء ، بجهة :  1982لسنة  121والمانون رلم  1982

 -الهرم  -ٌة ناصٌة ترعة المرٌوط

شركة  ،  تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص    Zien Pharmaزٌن فارما  -  273

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

لوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من ا

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

، عن  7628برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها    والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  

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

من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

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

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

ائح ، بجهة : فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 -الهرم  -ش المنشٌة ناصٌة ترعة المرٌوطٌة  1
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 تجارة الجملة والتجزئة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 د االدوات واالالت والمعدات الكهربائٌة تجارة وتورٌ-

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة-

   

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 23191329،لٌدت فى  5333330333الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 تجارة الجملة والتجزئة -ٌما هو مسموح به لانونا ، عن التجارة العامة والتوزٌع ف 7652برلم 

 تجارة وتورٌد االدوات واالالت والمعدات الكهربائٌة -

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة-

   

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 -الهرم -ش دمحم عبد المجٌد البطران3الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : 
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 المنظمة لهذا الغرض

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدماتالمٌام باعمال مماوالت االختبارات الكهربائٌة وتركٌب المحوالت 

 رومٌكانٌكٌة والتركٌبات الكهربائٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةوالشبكات الكهربائٌةمماوالت االعمال الكه

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها .

، عن  7652برلم  23191329،لٌدت فى  5333330333و تشترن باي   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

 المنظمة لهذا الغرض

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدماتالمٌام باعمال مماوالت االختبارات الكهربائٌة وتركٌب المحوالت 

 انٌكٌة والتركٌبات الكهربائٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةوالشبكات الكهربائٌةمماوالت االعمال الكهرومٌك

 الامة او تشغٌل وادارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها .

 -الهرم -ش دمحم عبد المجٌد البطران3رن باي ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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ساللم الكهربائٌةاعداد وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاتورٌد وتركٌب المصاعد وال

 التصمٌمات الهندسٌة

 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

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 نشاطها.

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول  7652برلم  23191329،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 اعماال شبٌهة باعمالهاتورٌد وتركٌب المصاعد والساللم الكهربائٌةاعداد التصمٌمات الهندسٌة

 و التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الهرم -ش دمحم عبد المجٌد البطران3نشاطها. ، بجهة : 

شركة اس اتش لمحركات الدٌزل   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد واستٌراد وتصدٌر لطع غٌار واكسسوارات السٌارات  -  277

 والجرارات الزراعٌةبانواعها والجرارات

 بانواعها ولطع غٌار محركات الدٌزل

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد واستٌراد وتصدٌر لطع  7655برلم  23191329،لٌدت فى  1333330333تلحمها بها   ،رأس مالها   

 غٌار واكسسوارات السٌارات والجرارات الزراعٌةبانواعها والجرارات

 بانواعها ولطع غٌار محركات الدٌزل

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121الشركةبؤحكام المانون رلم تلتزم  -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندم

 /ا3/65لطعة رلم  -الدور الثانى بطٌبة جراند مول  - 218تلحمها بها ، بجهة : محل تجارى رلم 

 شركة  ،  وتطوٌر الخدع البصرٌة والكرتون   Conmiكونمً  -  278

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 الت العامةإلامة وتنظٌم المإتمرات والحف

 التوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 هات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الج

، عن وتطوٌر الخدع البصرٌة  7456برلم  23191317،لٌدت فى  533330333ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

 والكرتون

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة : عائلً 

شركة  ،  مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة    Conmiكونمً  -  279

 باعمالها

 ك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و  7456برلم  23191317،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 حمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتل

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

 -اكتوبر 6 - 113ق  -فدان 27نشاطها. ، بجهة : عائلً 

اعمال البحوث  -التسوٌك االلكترونى  -تصمٌم وتنفٌذ االعالنات    شركة  ،   Grand Marketingجراند للتسوٌك  -  283

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التسوٌمٌة والتسوٌك 

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

اعمال  -التسوٌك االلكترونى  -، عن تصمٌم وتنفٌذ االعالنات  7149لم بر 23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -البحوث التسوٌمٌة والتسوٌك 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

ور الخامس سنتر جولدن بالد 2برج رلم  35الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحده رلم 

 -المحور المركزي  55/  3/  1مول الممام علً المطعة رلم 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة والتكنولوجٌة ) فٌما عدا االستشارات    M.G.F ALSHAMELام جى اف الشامل  -  281

ال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس الم

من لانون سوق رأس المال والئحته 27المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

وتملن وتؤجٌر وبٌع العمارات شراء  -المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -التنفٌذٌة (  

، عن تمدٌم  7158برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333بكافة انواعه فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى   ،رأس مالها   

االستشارات الهندسٌة والتكنولوجٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس 

لمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها ا

المٌام باعمال الدٌكور  -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  27فً المادة 

الكائن بالمنطمة  53ء وتملن وتؤجٌر وبٌع العمارات بكافة انواعه فٌما عدا التؤجٌر التموٌلى ، بجهة : العمار رلم شرا -والتشطٌبات 

 -السٌاحٌة السادسة 

شراء وبٌع   -التسوٌك والتطوٌر العمارى  -االستثمار العمارى   -شركة  ،     M.G.F ALSHAMELام جى اف الشامل  -  282

ضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها وتاجٌر وامتالن االرا

 والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب

 ٌة والمعمارٌة واالنشائٌة ثالثٌة االبعاد اعداد التصمٌمات الهندس -الغٌر 

،لٌدت فى  13333330333إدارة المشروعات   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة   -االشراف على تنفٌذ المشروعات   -

بهدف شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى   -التسوٌك والتطوٌر العمارى  -االستثمار العمارى   -، عن  7158برلم  23191331

تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه 

اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر 

 والمعمارٌة واالنشائٌة ثالثٌة االبعاد 

الكائن بالمنطمة السٌاحٌة  53إدارة المشروعات ، بجهة : العمار رلم  -التورٌدات العمومٌة   -االشراف على تنفٌذ المشروعات   -

 -السادسة 

بشان شركات  2312لسنة  333شركة  ،  مع مراعاه المرار الوزارى رلم    M.G.F ALSHAMELام جى اف الشامل  -  283

ادارة وتنفٌذ  -مماوالت التشٌٌد وتنفٌذ المماوالت واالشراف علٌها  -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

ع شراء المبانى المدٌمة وهدمها وبٌع اراضٌها والامة مشروعات عمارٌة علٌها والتصرف فٌها بالبٌ -وتنمٌة المشروعات العمارٌة 

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

، عن مع  7158برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مراعاه المرار الوزارى رلم 

شراء المبانى المدٌمة وهدمها وبٌع  -ادارة وتنفٌذ وتنمٌة المشروعات العمارٌة  -مماوالت التشٌٌد وتنفٌذ المماوالت واالشراف علٌها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -ع واالٌجار اراضٌها والامة مشروعات عمارٌة علٌها والتصرف فٌها بالبٌ

 53من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : العمار رلم 

 -الكائن بالمنطمة السٌاحٌة السادسة 

كة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة شر   M.G.F ALSHAMELام جى اف الشامل  -  284

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  7158برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333الها   ،رأس م  

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

الكائن بالمنطمة السٌاحٌة  53كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -السادسة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التورٌدات   -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    ART Gateارت جٌت  -  285

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش -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 

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -، عن الدعاٌة واالعالن  7215برلم  23191337،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ٌجوز للشركة ا -التورٌدات العمومٌة   -مسموح به لانونا 

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

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

الدور االول فوق االرضً  4السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 -جامعة الدول العربٌة  -شارع الكوثر  2والمٌزان بالعمار رلم 

 شركة  ،  الامة و تشغٌل و ادارة مركز لتصفٌف وتجمٌل الشعر الطٌب جروب لتصفٌف وتجمٌل الشعر   -  286

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لسالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 تشغٌل و ادارة مركز لتصفٌف وتجمٌل الشعر ، عن الامة و 7214برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -المهندسٌن -ش جزٌرة العرب 33عمار -2الدور-6نشاطها. ، بجهة : وحدة 

 شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   FLY SKYفالى سكاى  -  287

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الت العامةإلامة وتنظٌم المإتمرات والحف

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 التورٌدات العمومٌة

 الدعاٌة واالعالن

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .

 التوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  7217برلم  23191337،لٌدت فى  533330333تلتزم الشركةبؤحكام   ،رأس مالها    -

 والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -دٌم خدمات رجال االعمال )فاكس تم

 التورٌدات العمومٌة

 الدعاٌة واالعالن

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .

 التوكٌالت التجارٌة

 -د الشٌخ زاٌ - 9الحى  -المجاورة االولى  96تلتزم الشركةبؤحكام ، بجهة :  -

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1982لسنة  123شركة  ،  المانون رلم    FLY SKYفالى سكاى  -  288

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او ف

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

فً شؤن تنظٌم أعمال 1982لسنة  123، عن المانون رلم  7217برلم  23191337،لٌدت فى  53333.333،رأس مالها     

 الوكالة التجارٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  - 9الحى  -المجاورة االولى  96نشاطها. ، بجهة : 

الامة وتشغٌل  شركة  ،  "   Rosh for           Natural             Therapyروش للعالج الطبٌعً                   -  289

 مركز طبى متخصص فى العالج الطبٌعً

 رة و الشعر و الجسم ) بٌوتً سنتر(إلامة وتشغٌل وإدارة مراكز تجمٌل للعناٌة بالبش "

 ادارة المشروعات "

الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  "

 ها والتوسع فٌهابذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تسوٌك كافة المنتجات او الخدمات "

 االستثمار والتطوٌر العمارى "

الامة وتشغٌل مركز طبى  ، عن " 7414برلم  23191316،لٌدت فى  153330333الامة وتشغٌل   ،رأس مالها    "

 متخصص فى العالج الطبٌعً

 و الجسم ) بٌوتً سنتر( إلامة وتشغٌل وإدارة مراكز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر "

 ادارة المشروعات "

الامة وتشغٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  "

 فٌها بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع

 تسوٌك كافة المنتجات او الخدمات "

 االستثمار والتطوٌر العمارى "

 -حدائك االهرام  -بوابة خفرع  -و مكرر  193الامة وتشغٌل ، بجهة :  "

شركة  ،  وادارة المطاعم    Rosh for           Natural             Therapyروش للعالج الطبٌعً                   -  293

 ترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحولٌة) وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أوايوالكاف

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التورٌدات العمومٌة  "

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

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

افترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع ، عن وادارة المطاعم والك 7414برلم  23191316،لٌدت فى  153330333،رأس مالها   

 المشروبات(عدا الكحولٌة) وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -التورٌدات العمومٌة  "

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

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

 -حدائك االهرام  -بوابة خفرع  -و مكرر  193بجهة : 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول    Rosh for           Natural             Therapyً                  روش للعالج الطبٌع -  291

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7414برلم  23191316،لٌدت فى  153330333،رأس مالها     

 -حدائك االهرام  -بوابة خفرع  -و مكرر  193بجهة :  لمباشرة نشاطها ،

تمدٌم االستشارات فى مجال التعهٌد ) فٌما عدا  -شركة  ،  الوساطة التجارٌة    BUSINESS PROبٌزنس برو   -  292

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

من لانون سوق رأس المال 27األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -والئحته التنفٌذٌة (  

، عن الوساطة التجارٌة  7152برلم  23191331،لٌدت فى  533330333باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   شبٌهة 

تمدٌم االستشارات فى مجال التعهٌد ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس  -

ستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها المال واالستحواذ وكذا اال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  27فً المادة 

الشٌخ  -الدور الثالث  - 28ع  5م  16عمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : ح مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

 -زاٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    BUSINESS PROبٌزنس برو   -  293

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

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  7152برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

الدور الثالث  - 28ع  5م  16والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ح 

 -الشٌخ زاٌد  -

المماوالت العامة والمتكاملة  -شركة  ،   االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العمارى.    HOUSE PLUSهاوس بلس    -  294

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للمبانى والمنشآت  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور   -والمتخصصة 

بشان شركات  2312لسنة  333المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  إدارة -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

، عن االستثمار  7281برلم  23191339،لٌدت فى  533330333الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

تمدٌم خدمات  -المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور   -المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -والتسوٌك والتطوٌر العمارى. 

المشروعات مع  إدارة -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الصٌانة المتنملة للمبانى والمنشآت 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مراعاه المرار الوزارى رلم 

شارع البوابة  113ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : 

 -االهرام  حدائك -الثالثة 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى    HOUSE PLUSهاوس بلس    -  295

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

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهااحكام الم

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  7281برلم  23191339،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

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

 -حدائك االهرام  -شارع البوابة الثالثة  113لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،     Adlengoجو ادلن -  296

 الفوتوغرافً (فٌما عدا التصوٌر تحت الماء) وفٌدٌو والرسوم المتحركة

 التجارة االلكترونٌة "

 التسوٌك االلكترونً "

 الدعاٌة واالعالن "

 التصمٌم الجرافٌكً "

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 عها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنوا -2

، عن  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات   ،رأس مالها    -3

 الفوتوغرافً (فٌما عدا التصوٌر تحت الماء) وفٌدٌو والرسوم المتحركة

 التجارة االلكترونٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التسوٌك االلكترونً "

 الدعاٌة واالعالن "

 التصمٌم الجرافٌكً "

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها -2

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات ، بجهة : فٌال  -3

 شركة  ،     Adlengoادلنجو  -  297

 الفوتوغرافً (فٌما عدا التصوٌر تحت الماء) وفٌدٌو والرسوم المتحركة

 التجارة االلكترونٌة "

 التسوٌك االلكترونً "

 الدعاٌة واالعالن "

 الجرافٌكًالتصمٌم  "

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 مختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات ب -2

، عن  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات   ،رأس مالها    -3

 الفوتوغرافً (فٌما عدا التصوٌر تحت الماء) وفٌدٌو والرسوم المتحركة

 التجارة االلكترونٌة "

 التسوٌك االلكترونً "

 الدعاٌة واالعالن "

 رافٌكًالتصمٌم الج "

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز  -1 "

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 لف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمخت -2

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات ، بجهة : فٌال  -3

 شركة  ،  وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .    Adlengoادلنجو  -  298

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 التصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف و -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

، عن وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها      -11

 وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

 اج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنت -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 م لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌف والتصمٌ -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4، بجهة : فٌال  -11

 شركة  ،  والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد   EGY POINTاٌجى بوٌنت للبرمجة -  299

 )2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

 1333330333األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً   ،رأس مالها   - 16

 ، عن والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 7527برلم  23191322،لٌدت فى 

 )2333لسنه  64جٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولو

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 14

 ت األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.حاضنا- 15

 -هضبة االهرام  229األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً ، بجهة : - 16

 شركة  ،  بما فً ذلن رلمنه   EGY POINTاٌجى بوٌنت للبرمجة -  333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-بٌع اجهزة الحاسب االلى و الطابعات -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -التسوٌك االلكترونى-المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 السمسرة العمارٌة-المماوالت العامة   -االستثمار والتسوٌك العمارى  

   

 و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاا ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ، عن بما فً ذلن رلمنه 7527برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333تلحمها بها و ذلن طبماً   ،رأس مالها   

-بٌع اجهزة الحاسب االلى و الطابعات -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -التسوٌك االلكترونى-حتوى العلمً والثمافً والفنً.الم

 السمسرة العمارٌة-المماوالت العامة   -االستثمار والتسوٌك العمارى  

   

 غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهااٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -هضبة االهرام  229تلحمها بها و ذلن طبماً ، بجهة : 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   الشرق جروب لالستثمار العمارى والتسوٌك   شركة  ، -  331

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

   

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  7566برلم  23191323،لٌدت فى  133333330333،رأس مالها     

ش جامعة  31 -الدور الخامس  - 27ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 -الدول العربٌة 

: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد  72الشرق جروب لالستثمار العمارى والتسوٌك   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  332

رانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العم -الغذائٌة 

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة التصدٌر تلتزم الشرك -:  التسوٌك العمارى   72انشطة خارج لانون " - 2338

، عن انشطة  7566برلم  23191323،لٌدت فى  133333330333بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة   ،رأس مالها   

رانٌة الجدٌدة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العم -: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة  72خاصة بمانون 

 353والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

التصدٌر  -:  التسوٌك العمارى   72انشطة خارج لانون  " - 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة 

الدور  - 27ة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة ، بجهة : شمة تلتزم الشرك

 -ش جامعة الدول العربٌة  31 -الخامس 

لواردة الشرق جروب لالستثمار العمارى والتسوٌك   شركة  ،  بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ا -  333

 -علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  2317لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

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

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

، عن بهذا الشروط  7566برلم  23191323،لٌدت فى  133333330333طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  2317لسنة  72واردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ال

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

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

الدور الخامس  - 27ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : شمة 

 -ش جامعة الدول العربٌة  31 -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الطائف للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،   -  334

 والتطوٌر والتسوٌك العمارى.االستثمار 

 إنشاء المراكز التجارٌة والموالت.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 الدعاٌة واالعالن.

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 دٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارسالامة وتشغٌل وادارة المدارس وتم

 الدولٌة(.

 إنشاء المالهً الترفٌهٌة لألطفال.

 تمدٌم الحلول التمنٌة والمعلومات.

، عن االستثمار والتطوٌر  7677برلم  23191333،لٌدت فى  1533333330333إعداد دراسات الجدوي   ،رأس مالها   

 تسوٌك العمارى.وال

 إنشاء المراكز التجارٌة والموالت.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 الدعاٌة واالعالن.

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(.

 إنشاء المالهً الترفٌهٌة لألطفال.

 تمدٌم الحلول التمنٌة والمعلومات.

 -اٌد الشٌخ ز -الحً األول  - 3المجاورة  - 42إعداد دراسات الجدوي ، بجهة : عمارة 

 الطائف للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  للمشروعات. -  335

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

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .2338 

 ، عن للمشروعات. 7677برلم  23191333،لٌدت فى  1533333330333تربٌة   ،رأس مالها   

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

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً األول  - 3المجاورة  - 42تربٌة ، بجهة : عمارة 

الطائف للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج  -  336

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو

 إلامة المزارع السمكٌة .

 المماوالت العامة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

،لٌدت  1533333330333فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها    وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو  7677برلم  23191333فى 

 التسمٌن أو اللحوم.

 سمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو الت

 إلامة المزارع السمكٌة .

 المماوالت العامة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

الحً  - 3المجاورة  - 42وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  -األول 

 الطائف للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخٌص -  337

 ل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

 تربٌة الخٌول. -

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر 

، عن إال  7677برلم  23191333،لٌدت فى  1533333330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 بعد الحصول على التراخٌص

 ل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخ

 تربٌة الخٌول. -

 الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً األول  - 3المجاورة  - 42تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : عمارة 

 نشات.شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والم   EGYSAN For EGYإجٌسان فور إٌجً  -  338

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها

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

 نشاطها.

 ، عن تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات. 7223برلم  23191337،لٌدت فى  633330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -شارع عبدالمنعم رٌاض  3نشاطها. ، بجهة : 

تجاره   -،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة شركة     ELBAYT ELAKHDARالبٌت االخضر   -  339

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الجمله والتجزئه للمواد الغذائٌة والمنظفات 

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف المواد  7248برلم  23191338،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائٌة والمنظفات   -الغذائٌة 

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

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

شارع شعبان الكرٌم  3الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -من شارع السنترال 

 الٌف بان للتجارة وتصنٌع الكرتون   شركة  ،  تجارة وتوزٌع الكرتون ومواد التعبئة والتغلٌف. -  313

 التصنٌع لدى الغٌر لللكرتون ومواد التعبئة والتغلٌف.

 باي وجهمن الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن

 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

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال

 نشاطها.

 ، عن تجارة وتوزٌع الكرتون ومواد التعبئة والتغلٌف. 7261برلم  23191338،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التصنٌع لدى الغٌر لللكرتون ومواد التعبئة والتغلٌف.

 شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجهمن الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز لل

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئح

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

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحً التانً  -المحور المركزي  - 347نشاطها. ، بجهة : العماررلم 

 شركة  ،  التصنٌع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل  كارٌزما لتجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل  -  311

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد

 مستحضرات التجمٌل

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121ن رلم والمانو 1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

برلم  23191339،لٌدت فى  1333330333الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   

 ، عن التصنٌع لدى الغٌر لمستحضرات التجمٌل 7291

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد

 مستحضرات التجمٌل

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

طرٌك مصر اسٌوط  -م ، بجهة : بجوار مرفك اسعاف مٌدوم الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -الواسطى  -الزراعى 

 كارٌزما لتجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل   شركة  ،  الموانٌن المنظمة لهذا الغرض -  312

 باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

 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

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

 نشاطها.

 ، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 7291برلم  23191339،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحم

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الواسطى  -طرٌك مصر اسٌوط الزراعى  -بجهة : بجوار مرفك اسعاف مٌدوم  نشاطها. ،

 شركة  ،  اعداد التصمٌمات الهندسٌة   ARCHI  LINESأركى الٌنز             -  313

 المماوالت العامة

 شبٌهة باعمالها ٌجوز 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

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 نشاطها.

 ، عن اعداد التصمٌمات الهندسٌة 7314برلم  23191313،لٌدت فى  253330333،رأس مالها     

 المماوالت العامة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو الت

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -اكتوبر 6 -شارع المحور المركزى 345نشاطها. ، بجهة : 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-شركة  ،     BLUEBIRD ARCHITECTشركة بلوبٌرد لالستشارت الهندسٌة  -  314

تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال -

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 ن سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (.المادة ?? من لانو

 المماوالت العامة-

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

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-، عن  7322برلم  23191313،لٌدت فى  63330333،رأس مالها   

االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  تمدٌم-

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة (.المادة ?? من لانون سوق 

 المماوالت العامة-

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

 -الشٌخ زاٌد  -بالمرحلة الثانٌة خدمات مدٌنة بٌفرلى هٌلز  15مول رلم  1بجهة : مكتب رلم 

 شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.   Smart  Zone Tradingمارت زون للتجارة    س -  315

 * التورٌدات العمومٌة.

 تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(.

 و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

 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

، عن التجارة العامة  7358برلم  23191314،لٌدت فى  533330333  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها 

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 * التورٌدات العمومٌة.

 تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(.

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها

 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

 -امبابه -المنٌرة الغربٌة - معوض شارع دمحم 61مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

سٌدرا جروب لالستٌراد و التصدٌر   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها  -  316

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

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  7553برلم  23191322،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

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

 -الحوامدٌه  -شارع مصطفى الدكمى  7الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

النور لالنتاج السٌنمائى   شركة  ،  االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و  -  317

تصحٌح  -جرافٌن  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -لسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من ) صوٌرالمس

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن  -الوان (  

 المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى تاجٌر كافة  -استدٌوهات البث االذاعى ( 

،  7233برلم  23191337،لٌدت فى  233330333تنظٌم المهرجانات   ،رأس مالها    -ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

لمسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة عن االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و ا

اعداد و تجهٌز استدٌوهات  -تصحٌح الوان (   -جرافٌن  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االعمال الفنٌه من ) صوٌر

فة تاجٌر كا -التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى ( 

 المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى 

 -غرب سومٌد  15/  14بلون  - 2مجاورة  4تنظٌم المهرجانات ، بجهة : عمارة  -ادارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة -النور لالنتاج السٌنمائى   شركة  ،  الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه  -  318

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

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

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

     

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الفنٌه و الثمافٌه و الغنائٌه  7233برلم  23191337،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

جه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى و

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

لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وال

 -غرب سومٌد  15/  14بلون  - 2مجاورة  4لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 شركة  ،  تنظٌم المهرجانات والمسابمات العامة   BOOST       EVENTSبوست اٌفنتس   -  319

 موح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مس

 التوٌكالت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1982لسنة  123تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

 ، عن تنظٌم المهرجانات والمسابمات العامة 7278 برلم 23191339،لٌدت فى  533330333

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التوٌكالت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1982لسنة  123تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للش

او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او ، بجهة : فٌال 

 -اكتوبر 6 -غرب سومٌد  -المجاورة العاشرة  15/  23بلون  136شارع 13

 شركة  ،  تشترٌها او   BOOST       EVENTSبوست اٌفنتس   -  323

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن تشترٌها او 7278برلم  23191339،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -غرب سومٌد  -المجاورة العاشرة  15/  23بلون  136رع شا13نشاطها. ، بجهة : فٌال 

 الدنٌا للعباٌات و المالبس الجاهزة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة -  321

 تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الجاهزة

 كات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشر

 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

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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 7321برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الجاهزة

 ن الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه م

 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

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

 -العجوزه  -ارض اللواء  -شارع ترعة الزمر 14نشاطها. ، بجهة : 

التصدٌر  -به لانونا  اكسو سفٌر الدارة المشروعات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح -  322

إدارة المشروعات   -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  123والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 -ا بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص به 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

، عن التجارة العامة  7357برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً  1982لسنة  123التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -به لانونا والتوزٌع والتسوٌك فٌما هو مسموح 

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم   -شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  - الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

مساكن الضباط  156الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى ، بجهة : 

 -الدور االرضى امام نمطة شرطة الرماٌة 

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   اكسو سفٌر الدارة المشروعات   شركة  ، -  323

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  7357برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333 ،رأس مالها    

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

مساكن الضباط الدور االرضى امام نمطة  156خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 -شرطة الرماٌة 

شركة  ،  جارة وبٌع وتوزٌع وتورٌد اكسسوارات الهواتف المحمولة واألجهزة    I FACE MISRاى فٌس مصر   -  324

 االلكترونٌة

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

 الت التجارٌةاالستٌراد والتوكٌ

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

، عن جارة وبٌع وتوزٌع وتورٌد  7676برلم  23191333،لٌدت فى  153330333ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

 اكسسوارات الهواتف المحمولة واألجهزة االلكترونٌة

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

 ارٌةاالستٌراد والتوكٌالت التج

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

 -اكتوبر اول  6 - 1451ق  7مج  3ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة : ح 

 ( 2333لسنه  64شركة  ،     M . K . FINANCIAL CONSULTINGأم كا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   -  325

 ٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوج -13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المحتوى العلمً  األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه -16

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك االلكترونى والتجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

 ( 2333لسنه  64، عن  7475برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333إعداد دراسات الجدوى   ،رأس مالها   - "

 علومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا الم -13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -16

 والثمافً والفنً.

 التسوٌك االلكترونى والتجارة االلكترونٌة عبر االنترنت "

 -المركزي المحور  3د  1إعداد دراسات الجدوى ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة - "

 شركة  ،  للمشروعات    M . K . FINANCIAL CONSULTINGأم كا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   -  326

 االشراف على تنفٌذ المشروعات-

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -إلامة وتنظٌم المإتمرات و المهرجانات.  "

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

لموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

 ، عن للمشروعات  7475برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333والمرارات   ،رأس مالها   

 االشراف على تنفٌذ المشروعات-

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

تشترن باى وجه من الوجوة مع  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -إلامة وتنظٌم المإتمرات و المهرجانات.  "

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

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

 -المحور المركزي  3د  1والمرارات ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    M . K . FINANCIAL CONSULTINGأم كا فاٌنانسٌال كونسلتٌنج   -  327

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7475برلم  23191323لٌدت فى ، 1333330333،رأس مالها     

 -المحور المركزي  3د  1الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة 

 إنتجرا للتصمٌم الداخلً والمماوالت   شركة  ،  اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -  328

 طٌبات والدٌكورالمٌام بؤعمال التش -

 االشراف على تنفٌذ االعمال الهندسٌة والمعمارٌة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  "

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

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

 ، عن اعداد التصمٌمات الهندسٌة  7484برلم  23191323،لٌدت فى  3333330333مالها   

 والدٌكور المٌام بؤعمال التشطٌبات -

 االشراف على تنفٌذ االعمال الهندسٌة والمعمارٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  "

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

هة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بج

 -الشٌخ زاٌد  -مدٌنة بفرلى هٌلز  -بالمرحلة الثانٌة  خدمات  28مول رلم  - 21مكتب 

لً والمماوالت   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص إنتجرا للتصمٌم الداخ -  329

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  7484برلم  23191323،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 -مدٌنة بفرلى هٌلز  -بالمرحلة الثانٌة  خدمات  28مول رلم  - 21ا ، بجهة : مكتب على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

 -الشٌخ زاٌد 

 المماوالت العامه و المتكامله و المتخصصة -فرى الٌن للمماوالت و التجارة العامة   شركة  ،   -  333

 المٌام باعمال الدٌكور و التشطٌبات الداخلٌه و الخارجٌهبكافه انواعها -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 التوكٌالت التجارٌة -

 فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 زاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لم

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 المماوالت العامه و المتكامله و المتخصصة -، عن  7538برلم  23191321،لٌدت فى  5333330333ٌجوز   ،رأس مالها   

 المٌام باعمال الدٌكور و التشطٌبات الداخلٌه و الخارجٌهبكافه انواعها -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 التوكٌالت التجارٌة -

 فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 الهرم -هضبه الهرم  -حدائك االهرام  -ن  5الكائن بالعمارة رلم  -بالدور االول فوق االرضى  5ٌجوز ، بجهة : شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع فرى الٌن للمماوالت و التجارة العامة   شركة  ،  للشركة ان تكو -  331

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذ

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

 نشاطها.

  

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  7538برلم  23191321،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 ول اعماال شبٌهة باعمالهاالوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزا

 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

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

 الهرم -هضبه الهرم  -حدائك االهرام  -ن  5الكائن بالعمارة رلم  -بالدور االول فوق االرضى  5نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

ولواعد البٌانات  أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات- 1أمٌردمحم عبدالفتاح الجوهري علً وشرٌكه   شركة  ،   -  332

 والتطبٌمات بمختلف أنواعها.

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 2

 علٌها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.- 3

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 نشاطها.

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات - 1، عن  7523برلم  23191322،لٌدت فى  133333330333،رأس مالها     

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها.

 وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات - 2

 علٌها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.- 3

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

 -الدلى  -شارع مصدق  43نشاطها. ، بجهة : 

بٌع اكسسوارات األبواب  - - UPVCشركة  ،  بٌع وتجارة وتوزٌع وتورٌد لطاعات البالستٌن    KAYAN Xكٌان أكس  -  333

وكٌالت التجارٌة التورٌدات العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر والت - -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -والشبابٌن 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

، عن بٌع وتجارة  7548برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333ما ال ٌخل باحكام   ،رأس مالها   الجهات المختصة وب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -بٌع اكسسوارات األبواب والشبابٌن  - - UPVCوتوزٌع وتورٌد لطاعات البالستٌن 

 1982لسنة  123توكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم التورٌدات العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر وال - -لانونا 

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

بما ال ٌخل باحكام ، بجهة : شمة مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانثة  -ق  37بالعمار رلم  2رلم 

 بٌع وتجارة مستلزمات الدٌكور واالثاث وتسوٌمها -شركة أفكارنا جالٌرى لالثاث والدٌكور   شركة  ،   -  334

 ات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك

 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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

بٌع وتجارة مستلزمات الدٌكور واالثاث  -، عن  7616برلم  23191327،لٌدت فى  533330333نشاطها.  ،رأس مالها   

 وتسوٌمها

 اول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تز

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

 - 2مدخل زاٌد  -اركان مول محور كرٌزى واتر  - 2مبنى اركان  - AY - 217وحدة رلم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى 

 -الشٌخ زاٌد 

 ابتة والكافترٌاتثمار للتورٌدات وادارة المطاعم والكافترٌات   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الث -  335

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 لثابتة والكافترٌات، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم ا 7493برلم  23191323،لٌدت فى  13330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 واو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشٌخ زاٌد -الحى الثالث  - 3المجاورة  -ش الروضى  -ب  43عمارة  - 31نشاطها. ، بجهة : شمة 

نولٌدج هاوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -  336

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 ول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزا

برلم  23191322،لٌدت فى  7333330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما   ،رأس مالها   

 ، عن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال 7538

 ستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 عماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول ا

 الجٌزه -العمرانٌة -نصر الدٌن  -ش احمد منصور28او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ، بجهة : 

 نولٌدج هاوس للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  337

 اً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبم

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

 نشاطها.

فى  ،لٌدت 7333330333الجٌزه  ،رأس مالها    -العمرانٌة -نصر الدٌن  -ش احمد منصور 28عنوان المركز العام للشركة - 5

 ، عن ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7538برلم  23191322

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 -نصر الدٌن  -ش احمد منصور28الجٌزه ، بجهة :  -العمرانٌة -نصر الدٌن  -ش احمد منصور 28ن المركز العام للشركة عنوا- 5

 الجٌزه -العمرانٌة

 األمل للدعاٌة والتسوٌك   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن -  338

 التسوٌك للبرامج التلفزٌونٌة واألعمال الفنٌة -

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 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

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراع

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن الدعاٌة واالعالن 7583برلم  23191324،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 التسوٌك للبرامج التلفزٌونٌة واألعمال الفنٌة -

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 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

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

 -بوالق الدكرور -فٌصل  -ش الجالء  7نشاطها. ، بجهة : 

م للبرمجٌات أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌ -شركة  ،      MARKOVDATAماركوف للبٌانات                       -  339

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال البٌانات علً -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

أعمال التوصٌف والتحلٌل  -، عن  7546برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333أعمال التوصٌف   ،رأس مالها    -

 برمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .والتصمٌم لل

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 اسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌانات علً الح -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 الشٌخ زاٌد -روضةزاٌد -المجاورة الثانٌة -أ الحى الثانى عشر 14 - 2أعمال التوصٌف ، بجهة : شمةرلم  -

شركة  ،  غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان    MARKOVDATAانات                      ماركوف للبٌ -  343

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان  7546برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 الشٌخ زاٌد -روضةزاٌد -المجاورة الثانٌة -أ الحى الثانى عشر 14 - 2نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

 شبكات نمل وتداول البٌاناتشركة  ،  والتصمٌم ل   MARKOVDATAماركوف للبٌانات                       -  341

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

 (2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

، عن والتصمٌم لشبكات  7546برلم  23191322دت فى ،لٌ 1333330333إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد   ،رأس مالها    -

 نمل وتداول البٌانات

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد مشروعات -

 (2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 الشٌخ زاٌد -روضةزاٌد -المجاورة الثانٌة -شرأ الحى الثانى ع 14 - 2إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد ، بجهة : شمةرلم  -

 شركة  ،  الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات   MARKOVDATAماركوف للبٌانات                       -  342

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. حاضنات األعمال -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى -

 العلمً والثمافً والفنً.

 ٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شب

، عن الباحثٌن ومراكزنمل  7546برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 تكنولوجٌا المعلومات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 وجٌة ودعم رٌادة األعمال.حاضنات األعمال التكنول -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى -

 العلمً والثمافً والفنً.

 الهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعم

 الشٌخ زاٌد -روضةزاٌد -المجاورة الثانٌة -أ الحى الثانى عشر 14 - 2او التً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : شمةرلم 

 التجارة اإللكترونٌة والتسوٌك اإللكترونً.- شركة  ،     Web Beds Internationalوٌٌب بٌدز انترناشٌونال  -  343

 والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة. اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق- 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الدعاٌة واالعالن.- 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال)فاكس - 

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.- 

،لٌدت فى  1333330333إلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت العامة       ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   - 

 التجارة اإللكترونٌة والتسوٌك اإللكترونً.-، عن  7585برلم  23191324

 ت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌال- 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الدعاٌة واالعالن.- 

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال)فاكس - 

 شغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.الامة وت- 

بوالق  -فٌصل  -شارع العشرٌن  1إلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت العامة       ٌجوز للشركة ، بجهة : - 

 -الدكرور

 المٌام باعمال العزل واالعمال المتخصصة أرمور العمال العزل واالعمال المتخصصة   شركة  ،  " -  344

 ؤعمال التشطٌبات المٌام ب - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -

تزاول 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 السالفة او 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 واالعمال المتخصصةالمٌام باعمال العزل  ، عن " 7463برلم  23191317،لٌدت فى  33330333،رأس مالها     

 المٌام بؤعمال التشطٌبات  - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -االشراف على تنفٌذ المشروعات  -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -ارض اللواء  -ش عبد العال  8وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 بٌع وشراء وصٌانة اجهزة الحاسب االلى- ٌو سٌستمز لبٌع وشراء وصٌانة اجهزة الحاسب االلى   شركة  ،  كومب -  345

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

 لومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المع -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

بٌع وشراء وصٌانة -، عن  7191برلم  23191333،لٌدت فى  533330333أس مالها   إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة   ،ر -

 اجهزة الحاسب االلى

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 -العمرانٌة  -ش ابو العال  4عمار إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة ، بجهة :  -

 كومبٌو سٌستمز لبٌع وشراء وصٌانة اجهزة الحاسب االلى   شركة  ،  وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -  346

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

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

 ، عن وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  7191برلم  23191333،لٌدت فى  533330333إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب   ،رأس مالها    -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة  -

 دارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات انشاء وإ -

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

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

 -العمرانٌة  -ش ابو العال  4إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب ، بجهة : عمار  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كومبٌو سٌستمز لبٌع وشراء وصٌانة اجهزة الحاسب االلى   شركة  ،  إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -  347

 مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً

 لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به-

،لٌدت فى  533330333الدعاٌة واالعالن      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   -التورٌدات العمومٌة -

 ، عن إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  7191برلم  23191333

 المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 -ش ابو العال  4الدعاٌة واالعالن      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : عمار -التورٌدات العمومٌة -

 -العمرانٌة 

كومبٌو سٌستمز لبٌع وشراء وصٌانة اجهزة الحاسب االلى   شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -  348

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

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

 خٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوعلى الشركة الحصول على كافة الترا

   

  

، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  7191برلم  23191333،لٌدت فى  533330333،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 

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

 -العمرانٌة  -ش ابو العال  4وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

شركة  ،  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج    3Yثري واي لالستٌراد والتصدٌر  -  349

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 الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  7237برلم  23191337،لٌدت فى  23333330333

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

ش  34احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -التعاون  -خالد امٌن 

جارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت الت   3Yثري واي لالستٌراد والتصدٌر  -  353

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تجارة المالبس الجاهزة   -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 
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، عن  7237برلم  23191337،لٌدت فى  23333330333الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123رٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجا

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

تجارة المالبس   -حكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل با

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

 -الهرم  -التعاون  -ش خالد امٌن  34بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -المماوالت العامة  -ماري شبام حضر موت العمارٌة   شركة  ،  االستثمار الع -  351

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 الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

للشركة ان تكون ٌجوز  -المماوالت العامة  -، عن االستثمار العماري  7274برلم  23191339،لٌدت فى  2333330333مالها   

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

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

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

 -المهندسٌن  -ش جامعة الدول العربٌة  43لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  -المتحدة المصرٌة للتجارة والتورٌدات   شركة  ،   تجارة وتورٌد المواد الغذائٌة  -  352

بشان تنظٌم اعمال   1982لسنة 123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم   -التوكٌالت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا 

زاولة غرضها الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لم

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

، عن تجارة  7275برلم  23191339،لٌدت فى  533330333من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   

تلتزم   -التوكٌالت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة  -تجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ال -وتورٌد المواد الغذائٌة 

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة   1982لسنة 123الشركة باحكام المانون رلم 

ولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزا

 - 1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول ، بجهة : شمة  -الغرض 

 - 8مج  - 3الحً  - 1753لطعة  - 1الدور 

تاجٌر المساحات  -شركة  ،  الدعاٌة و االعالن    WATCAIRO for media and .advوات كاٌرو للدعاٌة و االعالن  -  353

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال و  -االعالنٌة 

ستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً االستحواذ و كذا اال

االنتاج الفنً و التوزٌع السٌنمائً و الدعاٌة و االعالن و استغالل العالمات  -من لانون سوق راس المال و الئحته التنفٌذٌه 27المادة 

، عن الدعاٌة  7167برلم  23191332،لٌدت فى  533330333الت و المإتمرات   ،رأس مالها   الامة الحف -التجارٌة )فرنشاٌز( 

تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة  -تاجٌر المساحات االعالنٌة  -و االعالن 

ستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال و االستحواذ و كذا اال

االنتاج الفنً و التوزٌع السٌنمائً و  -من لانون سوق راس المال و الئحته التنفٌذٌه 27االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -الدلى  -شارع مراد  28الت و المإتمرات ، بجهة : الامة الحف -الدعاٌة و االعالن و استغالل العالمات التجارٌة )فرنشاٌز( 

شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً    WATCAIRO for media and .advوات كاٌرو للدعاٌة و االعالن  -  354

،لٌدت فى  533330333الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و الئحته التنفٌذٌه  ،رأس مالها   

، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام  7167برلم  23191332

 -الدلى  -شارع مراد  28المانون و الئحته التنفٌذٌه ، بجهة : 

ألراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة استصالح وتجهٌز ا شركة مجموعة الفاٌد لالستثمار   شركة  ،  " -  355

لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 .    2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2337لسنة  353ٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئ
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 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

استصالح وتجهٌز  ، عن " 7496برلم  23191321،لٌدت فى  5333330333شراء و   ،رأس مالها    - "

ً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراض

 األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 .    2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2337لسنة  353وزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ال

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 المحور المركزى -ابراج عزٌز مٌخائٌل  2شراء و ، بجهة :  - "

 كة  ،  بٌع و تمسٌم االراضى شركة مجموعة الفاٌد لالستثمار   شر -  356

 انشاء وادارة مدن المالهى الترفٌهٌة -

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

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

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

و تمسٌم  ، عن بٌع 7496برلم  23191321،لٌدت فى  5333330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 االراضى 

 انشاء وادارة مدن المالهى الترفٌهٌة -

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

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

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

 المحور المركزى -ابراج عزٌز مٌخائٌل  2التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  بشرط استصدار التراخٌص الالزمة    WATCAIRO for media and .advو االعالن  وات كاٌرو للدعاٌة -  357

الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها ،بما فً ذلن من  -لكل معرض على حده 

ن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار تصوٌر و تحمٌض وطبع و انتاج و عرض وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌ

التراخٌص الالزمة للمارسة هذه االنشطة . و ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

 533330333   غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً   ،رأس مالها

الامة او استئجار  -، عن بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده  7167برلم  23191332،لٌدت فى 

استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور العرض او تشغٌلها ،بما فً ذلن من تصوٌر و تحمٌض وطبع و انتاج و عرض 

اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص الالزمة للمارسة هذه االنشطة . و وتوزٌع مع مراعاة احكام الموانٌن و 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً 

 -الدلى  -مراد  شارع 28لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات    Cheese Bowlتشٌز بول  -  358

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

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

 لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز  -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  7186برلم  23191333،لٌدت فى  23333.333،رأس مالها     

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -متفرع من ش نوال  -ش سالم  5الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 :2317لسنة  72نستفٌد للبرمجٌات   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  359

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز-1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل - 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 3

 علٌها .

، عن  7224برلم  23191337،لٌدت فى  533330333إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة   ،رأس مالها   - 4

 :2317لسنة  72انشطةداخل لانون 

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز-1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم- 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 3

 علٌها .

 -المهندسٌن  -د شارع احمد عرابى  93بالعمارة  15بالدور  14إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة ، بجهة : شمةرلم - 4

 نستفٌد للبرمجٌات   شركة  ،  منصوت وصورة وبٌانات . -  363

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 ظم الحاسبات بمختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتصمٌم لن- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 كٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق المل- 11

 الصناعٌة .

 ، عن منصوت وصورة وبٌانات . 7224برلم  23191337،لٌدت فى  533330333مشروعات   ،رأس مالها   - 12

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 مختلف أنواعها .أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات ب- 6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 ا فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبم- 11

 الصناعٌة .

 -المهندسٌن  -د شارع احمد عرابى  93بالعمارة  15بالدور  14مشروعات ، بجهة : شمةرلم - 12

نستفٌد للبرمجٌات   شركة  ،  البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار  -  361

 عن بعد

 (2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 االت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتص- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

، عن البحث  7224برلم  23191337،لٌدت فى  533330333األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي   ،رأس مالها   - 16

 والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

 (2333لسنة  64مشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم و

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

 -ٌن المهندس -د شارع احمد عرابى  93بالعمارة  15بالدور  14األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي ، بجهة : شمةرلم - 16

التورٌدات العمومٌة   -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -تجارة الكترونٌة  -شركة  ،     B.O.Qبً او كٌو  -  362

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

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

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

 -تجارة الكترونٌة  -، عن  7173برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

التورٌدات العمومٌة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

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

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

الزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

(4Aالكائنة فى )Building 4 -  مشروعThe polygon Sodic west -  الشٌخ زاٌد- 

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   RANDOMراندم لتصمٌم البرامج  -  363

 تصمٌم وتعدٌل برامج الحاسب االلى -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النٌةاعداد دراسات الجدوى للمشروعات الدعائٌة واالع -

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 كات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشر

،  7212برلم  23191337،لٌدت فى  13333330333من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    27علٌها فً المادة 

 عن الدعاٌة واالعالن

 تصمٌم وتعدٌل برامج الحاسب االلى -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الدعائٌة واالعالنٌة -

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 لعاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

 -ش الفالح  24عمار رلم  -من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة : شمة دوبلكس بالدور الثانى والثالث  27علٌها فً المادة 

 -المهندسٌن 

 النشركة  ،  الدعاٌة واالع   TK FOODS AND BEVERAGE COMPANYتى كاى للمشروبات و االغذٌة  -  364

 تصمٌم وتعدٌل برامج الحاسب االلى -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الدعائٌة واالعالنٌة -

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى

 اسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمن

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

،  7212برلم  23191337،لٌدت فى  13333330333من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    27علٌها فً المادة 

 عن الدعاٌة واالعالن

 تصمٌم وتعدٌل برامج الحاسب االلى -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الدعائٌة واالعالنٌة -

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى

 ٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةز

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -ش الفالح  24عمار رلم  -من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة : شمة دوبلكس بالدور الثانى والثالث  27علٌها فً المادة 

 -المهندسٌن 

 شركة  ،  التنفٌذٌة( .   RANDOMراندم لتصمٌم البرامج  -  365

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة( . 7212برلم  23191337،لٌدت فى  13333330333  ،رأس مالها   

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -المهندسٌن  -ش الفالح  24عمار رلم  -دوبلكس بالدور الثانى والثالث  نشاطها. ، بجهة : شمة

 شركة  ،  التنفٌذٌة( .   TK FOODS AND BEVERAGE COMPANYتى كاى للمشروبات و االغذٌة  -  366

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

 لوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من ا

 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

 ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة( . 7212برلم  23191337،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

 الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 

 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

 وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -المهندسٌن  -ش الفالح  24عمار رلم  -نشاطها. ، بجهة : شمة دوبلكس بالدور الثانى والثالث 

الدعاٌة واالعالن ٌجوز للشركة ان  -شوحها متطلبهاش   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والكافٌهات  -  367

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

 لمباشرة نشاطها

 -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات والكافٌهات  7185برلم  23191333لٌدت فى ، 53330333،رأس مالها     

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

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 

 -كمبوند المنتزه  -الدور االرضً  2عمارة رلم  -مدخل ج  1على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 حدائك اكتوبر

 شركة  ،      CAR  ZONEكار زون لصٌانة السٌارات  -  368

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات

 تجارة وتورٌد وتوزٌع لطع غٌار السٌارات واكسسوارتها ومستلزماتها -

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

 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

برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام ال

 ، عن الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات 7197

 تجارة وتورٌد وتوزٌع لطع غٌار السٌارات واكسسوارتها ومستلزماتها -

 من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه 

 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

 -كرداسة -ابو رواش  -ش عز العرب  42اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : مع مراعاة احكام الموانٌن و

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   CAR  ZONEكار زون لصٌانة السٌارات  -  369

 نشاطها.

 ة التراخٌص الالزمة لمباشرة، عن الحصول على كاف 7197برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -كرداسة -ابو رواش  -ش عز العرب  42نشاطها. ، بجهة : 

 وان جروب فارما لتجارة وتوزٌع األدوٌة البٌطرٌة   شركة  ،  بٌع وتوزٌع األدوٌة البٌطرٌة ومستلزمات مزارع الدواجن. -  373

 التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123المانون رلم تلتزم الشركة باحكام 

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

، عن بٌع وتوزٌع األدوٌة البٌطرٌة ومستلزمات مزارع  7253برلم  23191338،لٌدت فى  2533330333او   ،رأس مالها   

 الدواجن.

 التورٌدات العمومٌة.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1982لسنة  123انون رلم تلتزم الشركة باحكام الم

 اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم  -ترعة المرٌوطٌة 139او ، بجهة : 

 امناء الخلٌج لالستثمار العمارى والسٌاحى   شركة  ،  االستثمار العمارى . -  371

 ادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفن

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

صرف ( وإعدادهاالمٌام بؤعمال –مٌاه  –وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها

 التشطٌبات والدٌكوراعداد التصمٌمات الهندسٌة

 ، عن االستثمار العمارى . 7288برلم  23191339،لٌدت فى  533330333للبناء أو بٌعها بحالتها او   ،رأس مالها   

 تٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والمو

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

صرف ( وإعدادهاالمٌام بؤعمال –مٌاه  –ومدها بالمرافك ) كهرباء  شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها

 التشطٌبات والدٌكوراعداد التصمٌمات الهندسٌة

 -الدلى  -ش عدى سابما ش الموسٌمار علً اسماعٌل حالٌا  7للبناء أو بٌعها بحالتها او ، بجهة : 

إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة امناء الخلٌج لالستثمار العمارى والسٌاحى   شركة  ،  بعد  -  372

 واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر

 المماوالت العامةتمٌم األصول العمارٌة

 المماوالت المتخصصة و المتكاملة
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

لمنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات ، عن بعد إلامة ا 7288برلم  23191339،لٌدت فى  533330333علٌها   ،رأس مالها   

 السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر

 المماوالت العامةتمٌم األصول العمارٌة

 المماوالت المتخصصة و المتكاملة

 نٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانو

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -الدلى  -ش عدى سابما ش الموسٌمار علً اسماعٌل حالٌا  7علٌها ، بجهة : 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27امناء الخلٌج لالستثمار العمارى والسٌاحى   شركة  ،  فً المادة  -  373

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2312لسنة  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333المرار الوزارى رلم  مع مراعاه

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

من  27، عن فً المادة  7288برلم  23191339،لٌدت فى  533330333س مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأ

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2312لسنة  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333ار الوزارى رلم مع مراعاه المر

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الدلى  -ش عدى سابما ش الموسٌمار علً اسماعٌل حالٌا  7او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : 

شركة  ،   التجارة    Fast Reach General Trading & Distribution.coفاست رٌتش للتجارة العامة والتوزٌع  -  374

تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -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 

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

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

  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.  7339برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح -التورٌدات العمومٌة 
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 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

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

 -فٌصل  -الطوابك  -شارع الفاروق عمر  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

/ الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث " تجاره  2317لسنة  72شركة  ،  انشطة داخل لانون    MEMORIAمٌمورٌا  -  375

 :  2318لسنة  72مله والتجزئه " انشطة خارج لانون الج

فى شان  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123اعداد التصمٌمات و الرسومات الهندسٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ٌجوز   ،رأس مالها    -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

/ الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  2317لسنة  72، عن انشطة داخل لانون  7623برلم  23191328،لٌدت فى  23333330333

 :  2318لسنة  72له والتجزئه " انشطة خارج لانون االثاث " تجاره الجم

فى شان  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123اعداد التصمٌمات و الرسومات الهندسٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ٌجوز ، بجهة :  -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -ابو رواش  -فدان المنطمة الصناعٌة  75بار  119المطعة 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   MEMORIAمٌمورٌا  -  376

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

ائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  7623برلم  23191328،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

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

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

 119رة نشاطها ، بجهة : المطعة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

 -ابو رواش  -فدان المنطمة الصناعٌة  75بار 

 مصطفى لالستثمار العمارى و ادارة و تشغٌل المطاعم و الكافٌهات   شركة  ،  االستثمار العمارى . -  377

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

 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

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال

 نشاطها.

 ، عن االستثمار العمارى . 7513برلم  23191321،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -اكتوبر 6 -مدٌنة الخمائل  -مجموعة الزهور- 44فٌال  -الدور االرضى  - 1نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 ،  االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌةاوكورد لالنتاج الفنى   شركة   -  378

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 نى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة، عن االنتاج الف 7572برلم  23191323،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -شارع احمد الملٌجى  13نشاطها. ، بجهة : 

البٌطرٌة   شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً  وان جروب فارما لتجارة وتوزٌع األدوٌة -  379

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً  7253برلم  23191338،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته

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

 -الهرم  -ترعة المرٌوطٌة 139نشاطها. ، بجهة : 

 والممروءة والمرئٌة شركة  ،  الدعاٌة واإلعالن بكافة الوسائل المسموعة    Media Hubمٌدٌا هاب للدعاٌة واالعالن  -  383

 تصمٌم وامتالن وبٌع وتؤجٌر وإدارة المساحات اإلعالنٌة -

 إعداد النشرات اإلعالنٌة والدعائٌة الغٌر دورٌة وتوزٌعها  -

تمدٌم اإلستشارات التسوٌمٌة واإلعالمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ألنشطة الشركات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الدعاٌة  7371برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333االوراق المالٌة المنصوص   ،رأس مالها    العاملة فً مجال

 واإلعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة 

 تصمٌم وامتالن وبٌع وتؤجٌر وإدارة المساحات اإلعالنٌة -

 إعداد النشرات اإلعالنٌة والدعائٌة الغٌر دورٌة وتوزٌعها  -

تمدٌم اإلستشارات التسوٌمٌة واإلعالمٌة )فٌما عدا ما ٌتعلك بؤسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ألنشطة الشركات 

 -المهندسٌن  -الدور االرضً واالول والثانً  -شارع المدس الشرٌف  49االوراق المالٌة المنصوص ، بجهة :  العاملة فً مجال

 من لانون رأس المال والئحته التنفٌذٌة(. 27شركة  ،  علٌها فً المادة    Media Hubمٌدٌا هاب للدعاٌة واالعالن  -  381

والتلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة اإلنتاج الفنً والتوزٌع لألفالم السٌنمائٌة  -

 تصحٌح الوان(. -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -)تصوٌر 

ودٌوهات البث إعداد وتجهٌز استودٌوهات التصوٌر وتؤجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض )كل ما سبك فٌما عدا تملن است -

 االذاعً(.

 تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءة وبٌعها فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً. -

من لانون رأس المال والئحته  27، عن علٌها فً المادة  7371برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها      -

 التنفٌذٌة(.

ة والتلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة اإلنتاج الفنً والتوزٌع لألفالم السٌنمائٌ -

 تصحٌح الوان(. -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -)تصوٌر 

ستودٌوهات البث إعداد وتجهٌز استودٌوهات التصوٌر وتؤجٌرها واماكن التصوٌر ودور العرض )كل ما سبك فٌما عدا تملن ا -

 االذاعً(.

 تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءة وبٌعها فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً. -

 -المهندسٌن  -الدور االرضً واالول والثانً  -شارع المدس الشرٌف  49، بجهة :  -

 مائً.شركة  ،  إدارة وتشغٌل دور العرض السٌن   Media Hubمٌدٌا هاب للدعاٌة واالعالن  -  382

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة. -

 تصمٌم وإدارة الموالع االلكترونٌة. -

 إلامة وتنظٌم  المإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حده. -

شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه  مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال 

 تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون.

   

 ، عن إدارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائً. 7371برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333مع مراعاة   ،رأس مالها   

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة. -

 تصمٌم وإدارة الموالع االلكترونٌة. -

 إلامة وتنظٌم  المإتمرات والحفالت العامة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض علً حده. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؤعمالها أو التى لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه  مع الشركات وغٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة ب

 تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون.

   

 -المهندسٌن  -الدور االرضً واالول والثانً  -شارع المدس الشرٌف  49مع مراعاة ، بجهة : 

شركة  ،  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و على الشركة    Media Hubالعالن مٌدٌا هاب للدعاٌة وا -  383

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لممارسة نشاطها.

، عن أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و على  7371برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

الدور االرضً واالول  -شارع المدس الشرٌف  49كافة التراخٌص الالزمة لممارسة نشاطها. ، بجهة :  الشركة الحصول على

 -المهندسٌن  -والثانً 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة النٌل لالعمال المتكاملة   شركة  ،  " -  384

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . "

 التورٌدات العمومٌة "

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 الدعاٌة واالعالن "

تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة ) فٌما عدااالستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  "

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

، عن  7419برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها   27علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . "

 التورٌدات العمومٌة "

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 الدعاٌة واالعالن "

تمدٌم االستشارات الفنٌة واالدارٌة ) فٌما عدااالستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  "

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

 -المهندسٌن  -ش السودان نهاٌة تماطع ش احمد عرابى  316من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة : 27علٌها فً المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   -النٌل لالعمال المتكاملة   شركة  ،  التنفٌذٌة (  -  385

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

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

 لالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   -، عن التنفٌذٌة (  7419برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

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

 -المهندسٌن  -طع ش احمد عرابى ش السودان نهاٌة تما 316: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة    Corner  Stoneكورنر ستون للمماوالت العامة واالستثمار العماري        -  386

 والمتكاملة

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات

 صرف ( وإعدادها–مٌاه  –جٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤ

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 او لحساب الغٌرلتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها 

 صٌانة العمارات والمنتجعات

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 7434برلم  23191316،لٌدت فى  2333330333إدارة   ،رأس مالها   

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات

 صرف ( وإعدادها–مٌاه  –ن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتال

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 الغٌرلتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب 

 صٌانة العمارات والمنتجعات

 -فٌصل  -المرٌوطٌة -ابراج الفٌصلٌة 3إدارة ، بجهة : 

 شركة  ،  المشروعات   Corner  Stoneكورنر ستون للمماوالت العامة واالستثمار العماري        -  387

 لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ، عن المشروعات 7434برلم  23191316،لٌدت فى  2333330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام   ،رأس مالها   

 ن شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءاتبشا 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة -ابراج الفٌصلٌة 3تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واالبحاث العلمٌة وطباعتها لدى الغٌر  شركة دار الوفاق الحدٌثة للنشر والتوزٌع   شركة  ،  اعداد الكتب والدراسات -  388

انشاء وإدارة مراكز  -اعداد الدورات التدرٌبٌة    -اعداد النشرات غٌر الدورٌة وطباعتها لدى الغٌر    -ونشرها وتوزٌعها   

واعد البٌانات أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ول -التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات   

أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  -والتطبٌمات بمختلف أنواعها .  

، عن اعداد  7667برلم  23191333،لٌدت فى  133330333إنتاج المحتوي   ،رأس مالها    -وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   

 -اعداد النشرات غٌر الدورٌة وطباعتها لدى الغٌر    -واالبحاث العلمٌة وطباعتها لدى الغٌر ونشرها وتوزٌعها   الكتب والدراسات 

أعمال التوصٌف  -انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    -اعداد الدورات التدرٌبٌة   

أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء  -اعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .  والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولو

ش منصور الصنادٌلى  26إنتاج المحتوي ، بجهة :  -لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .   

 5شمة  -الدور الرابع  -الجٌزة  -فٌصل 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً األخص    M.D. Internationalنترنشٌنال أم دي ا -  389

 تجارة المواد الغذائٌة واألدوات المكتبٌة ومواد البناء

 وأجهزة الكمبٌوتر والطابعات والمستلزمات الطبٌة واألدوات الصحٌة والمنزلٌة والسٌارات ولطع غٌارها.

 ات العمومٌة.* التورٌد

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 تورٌد مواد البناء.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1982لسنة  121تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

، عن التجارة العامة  7661برلم  23191333دت فى ،لٌ 533330333ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة   ،رأس مالها   

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً األخص تجارة المواد الغذائٌة واألدوات المكتبٌة ومواد البناء

 وأجهزة الكمبٌوتر والطابعات والمستلزمات الطبٌة واألدوات الصحٌة والمنزلٌة والسٌارات ولطع غٌارها.

 ة.* التورٌدات العمومٌ

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 تورٌد مواد البناء.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1982لسنة  121تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 6 -المحور المركزي  -عمارات سٌتً ستار 6 الدور السابع بالعماررلم 4ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر

شركة  ،  غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها    M.D. Internationalأم دي انترنشٌنال  -  393

 من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 تلٌفون(. -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن غرضها إال بعد الحصول  7661برلم  23191333،لٌدت فى  533330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام   ،رأس مالها   

 ن الجهاتعلى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها م

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 تلٌفون(. -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 د تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً ل

 -اكتوبر 6 -المحور المركزي  -عمارات سٌتً ستار 6الدور السابع بالعماررلم  4تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام ، بجهة : شمة 

 شركة  ،  المانون و الئحته التنفٌذٌة   M.D. Internationalأم دي انترنشٌنال  -  391

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

 نشاطها.

 ، عن المانون و الئحته التنفٌذٌة 7661برلم  23191333،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -المحور المركزي  -عمارات سٌتً ستار 6الدور السابع بالعماررلم  4نشاطها. ، بجهة : شمة 

 -ه المختلفة من صوت وصورة وبٌانا ت .   شركة دار الوفاق الحدٌثة للنشر والتوزٌع   شركة  ،  اإللكترونً بصور -  392

الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

من الوجوه مع إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن 

 ،لٌدت 133330333تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل  -، عن اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانا ت .    7667برلم  23191333فى 

المسموعه و الممرإه و المرئٌه    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول  لممارسة هذه األنشطة.  وٌجوز

أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو 

الدور  -الجٌزة  -ش منصور الصنادٌلى فٌصل  26ه التنفٌذٌة . ، بجهة : تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحت

 5شمة  -الرابع 

بشان  2312لسنة  333شركة  ،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم    Qossorلصور للتطوٌر العماري  -  393

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -االستثمار العماري - -ها شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص ب

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

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

، عن إدارة  7693برلم  23191331،لٌدت فى  2533330333والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2312لسنة  333المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -االستثمار العماري - -ا الترخٌص به

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

 -لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : غرب سومٌد السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

 -المجاورة االولى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Qossorلصور للتطوٌر العماري  -  394

، عن واللوائح والمرارات السارٌة  7693برلم  23191331،لٌدت فى  2533330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -المجاورة االولى  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : غرب سومٌد 

 االستثمار والتسوٌك العمارى ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  " -  395

 ة والمتخصصة والمتكاملةالمماوالت العام "

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

 مماوالت انشاء المستشفٌات والمبانً الرٌاضٌة والترفٌهٌة واالدارٌة "

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . - "

 لجدوى للمشروعات إعداد دراسات ا -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 االستثمار والتسوٌك العمارى ، عن " 7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333االشراف   ،رأس مالها    -

 صصة والمتكاملةالمماوالت العامة والمتخ "

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

 مماوالت انشاء المستشفٌات والمبانً الرٌاضٌة والترفٌهٌة واالدارٌة "

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . - "

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 -ش الزهراء  72االشراف ، بجهة :  -

 ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  على تنفٌذ المشروعات  -  396

صرف (  وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  شراء وبٌع -

و بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها ا

 سابها او لحساب الغٌر اداراتها او استغاللها لح

 تمٌٌم األصول العمارٌة -

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة(  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه    "

 ، عن على تنفٌذ المشروعات  7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صرف (  وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  شراء وبٌع -

و بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها ا

 سابها او لحساب الغٌر اداراتها او استغاللها لح

 تمٌٌم األصول العمارٌة -

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة(  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه ،  "

 -ش الزهراء  72بجهة : 

إلامة  شركة  ،  "   International Restaurant Management Specialistالدولٌة المتخصصة الدارة المطاعم   -  397

 وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحولٌة) وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج "

مع الشركات وغٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -التورٌدات العمومٌة  "

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

فى  ،لٌدت 333330333السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

إلامة وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحولٌة)  ، عن " 7573برلم  23191323

 وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج "

مع الشركات وغٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -التورٌدات العمومٌة  "

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

برج  331عمارة  - 5السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : محل رلم 

 -الحى الثالث  -المجاورة الثانٌة  -الصفا 

شركة  ،  احكام    International Restaurant Management Specialistالدولٌة المتخصصة الدارة المطاعم   -  398

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

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7573برلم  23191323،لٌدت فى  333330333ها   ،رأس مال  

الحى  -المجاورة الثانٌة  -برج الصفا  331عمارة  - 5الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -الثالث 

لمحدوده   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول مان العالمٌه للصناعات ا -  399

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7579برلم  23191324،لٌدت فى  183330333،رأس مالها     

 -ارض اللواء  -شارع عبد الرحٌم عبد المحسن  5ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول عل

 مان العالمٌه للصناعات المحدوده   شركة  ،  انشطه داخل لانون االستثمار -  433

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت 

 انشطه خارج لانون االستثمار  -

 التصدٌر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حده مع التزام الشركه 

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

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

 ، عن انشطه داخل لانون االستثمار 7579برلم  23191324،لٌدت فى  183330333،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت 

 انشطه خارج لانون االستثمار  -

 التصدٌر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -مع التزام الشركه بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حده 

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

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

 -ارض اللواء  -شارع عبد الرحٌم عبد المحسن  5بجهة : 

شركة  ،  التسوٌك    BROKER YOUR      GATE   FOR         REAL ESTATEشركة بروكر للتسوٌك العمارى    -  431

 العمارى

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن التسوٌك العمارى 7638برلم  23191327،لٌدت فى  533330333مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 رة المشروعاتإدا

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -المهندسٌن  -ش لبنان  8مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

شركة  ،  واللوائح    BROKER YOUR      GATE   FOR         REAL ESTATEشركة بروكر للتسوٌك العمارى    -  432

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7638برلم  23191327،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الالزمة لمباشرة كافة التراخٌص

 -المهندسٌن  -ش لبنان  8نشاطها. ، بجهة : 

 :2317لسنة  72كرٌاتور سلٌوشنز   شركة  ،  *انشطةداخل لانون  -  433



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل

 :2317لسنة  72*انشطة خارج لانون 

لوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةالتجارة *تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة ا

 العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ة بذات المانوناألنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الوارد

 :2317لسنة  72، عن *انشطةداخل لانون  7672برلم  23191333،لٌدت فى  23333330333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل

 :2317لسنة  72*انشطة خارج لانون 

*تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةالتجارة 

 العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 تتمتع،وكذا ال 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 -الدلى  -عمارة البنن العربى االفرٌمى -18الدور-ش نادى الصٌد8ٌجوز للشركة ، بجهة : 

ً تزاول كرٌاتور سلٌوشنز   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها الت -  434

 اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 نشاطها.

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  7672برلم  23191333،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -عمارة البنن العربى االفرٌمى -18الدور-صٌدش نادى ال8نشاطها. ، بجهة : 

تراست ارلام   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  435

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

، عن ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  7693برلم  23191331،لٌدت فى  533330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -اكتوبر اول  6 -فدان  27ال  - 331الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  تجارة المستلزمات الطبٌة   Z MEDICALزد مدٌكال للمستلزمات الطبٌة  -  436

 غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و

 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

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

 نشاطها.

 ، عن تجارة المستلزمات الطبٌة 7688برلم  23191331،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -شارع داٌر الناحٌة 51نشاطها. ، بجهة : 

المتحدة المصرٌة للتجارة والتورٌدات   شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر  -  437

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

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

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  7275برلم  23191339،لٌدت فى  533330333،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 

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة اح

 - 8مج  - 3الحً  - 1753لطعة  - 1الدور  - 1لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

ت السالفة او دٌار لالعمار والمماوالت العامة   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا -  438

 تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، عن فً  7337برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الهرم  -فاطمة رشدى ش  5نشاطها. ، بجهة : 

 دٌار لالعمار والمماوالت العامة   شركة  ،  المماوالت العامة -  439

 االستثمار والتطوٌر العمارى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة وتوزٌع وتورٌد مواد ومستلزمات البناء

 تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 لمعدات الثمٌلةتجارة وتوزٌع وتورٌد السٌارات بانواعها ولطع غٌارها وا

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ، عن المماوالت العامة 7337برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها      او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها

 االستثمار والتطوٌر العمارى .

 تجارة وتوزٌع وتورٌد مواد ومستلزمات البناء

 تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 مٌلةتجارة وتوزٌع وتورٌد السٌارات بانواعها ولطع غٌارها والمعدات الث

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم  -ش فاطمة رشدى  5او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : 

شركة  ،  تصنٌع وتعبئة وتغلٌف الزٌوت الطبٌة والعطرٌة    Aroma Trading Companyاروما التجارٌة  -  413

 ومستحضرات التجمٌل لدى الغٌر

 التوكٌالت التجارٌة والتصدٌر:

 ٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اىبشان تنظٌم اعمال الوكالة التجار 1982لسنة 123*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التورٌدات العمومٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

، عن تصنٌع وتعبئة وتغلٌف الزٌوت الطبٌة والعطرٌة ومستحضرات التجمٌل  7316برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333

 لدى الغٌر

 التوكٌالت التجارٌة والتصدٌر:

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1982لسنة 123ركةباحكام المانون رلم *تلتزم الش

 حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة

طرٌك  437ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول ، بجهة : ٌجوز للش

 -اكتوبر 6 -التوسعات الشمالٌة-البولٌفارد 

 شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها   Aroma Trading Companyاروما التجارٌة  -  411

 او فً الخارج ,كما ٌجوز له ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها 7316برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز له ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن 

 -اكتوبر 6 -التوسعات الشمالٌة-طرٌك البولٌفارد  437نشاطها. ، بجهة : 

         Circle  for Programming             & Electronicسٌركل للبرمجة والتطبٌمات اإللكترونٌة                        -  412

Applications     ،  أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 1شركة 

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب- 2

 علٌها.

 وي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.إنتاج المحت- 3

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 4

 تصمٌم وإنتاج البرامج.- 5

 الدعاٌة واالعالن.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التجارة اإللكترونٌة.

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات - 1، عن  7338برلم  23191313،لٌدت فى  53330333ٌجوز   ،رأس مالها   

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .

 ٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدر- 2

 علٌها.

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.- 3

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تصمٌم وإنتاج البرامج.- 5

 الدعاٌة واالعالن.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التجارة اإللكترونٌة.

 -الدلى  -شارع عبدالعزٌز سلٌم من شارع الثورة  3 ٌجوز ، بجهة :

شركة  ،  توزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌه والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات    more healthمورهٌلث  -  413

كل ماسبك لدى التجمٌل واالغذٌة الخاصه والمطهرات البشرٌة والمستلزمات الطبٌة واالعشاب الطبٌه والخامات الدوائٌة وتصنٌع 

 الغٌر وتسجٌل كل ماسبك لدى الجهات المختصة

ٌجوز للشركة  -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التوكٌالت التجارٌة   -

بٌهة باعمالها او التى لد   ،رأس ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ش

، عن توزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌه والمكمالت الغذائٌة  7363برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333مالها   

 ومستحضرات التجمٌل واالغذٌة الخاصه والمطهرات البشرٌة والمستلزمات الطبٌة واالعشاب الطبٌه والخامات الدوائٌة وتصنٌع كل

 ماسبك لدى الغٌر وتسجٌل كل ماسبك لدى الجهات المختصة

ٌجوز للشركة  -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  123تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التوكٌالت التجارٌة   -

هة باعمالها او التى لد ، بجهة : ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

 -البدرشٌن  -الشربن الغربى بجوار مستودع الغاز المدٌم 

شركة  ،  تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى    more healthمورهٌلث  -  414

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  7363برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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 الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشربن الغربى 

 -شٌن البدر -بجوار مستودع الغاز المدٌم 

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Silexسٌلٌكس لصناعة السٌلٌكون والمواد الالصمة  -  415

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7436برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 -المحور المركزى  32نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السٌلٌكون واالنابٌب البالستٌن    Silexسٌلٌكس لصناعة السٌلٌكون والمواد الالصمة  -  416

 لتعبئة السٌلٌكون والشرائط الالصمة الشفافة والغٌر شفافة

 رها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌ

 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

برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333وعلى الشركة   ،رأس مالها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع السٌلٌكون واالنابٌب البالستٌن لتعبئة السٌلٌكون والشرائط الالصمة الشفافة والغٌر شفافة 7436



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ا التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌره

 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

 -اكتوبر 6 -المحور المركزى  32على الشركة ، بجهة : مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

 شركة  ،  المانون و الئحته التنفٌذٌة   Corner  Stoneكورنر ستون للمماوالت العامة واالستثمار العماري        -  417

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

 نشاطها.

 ، عن المانون و الئحته التنفٌذٌة 7434برلم  23191316،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة -ابراج الفٌصلٌة 3نشاطها. ، بجهة : 

 االستثمار والتسوٌك العمارى . أكٌورٌت لالستثمار والتسوٌك العمارى   شركة  ،  " -  418

 المماوالت العامة "

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون -تسوٌك المنتجات بكافة انواعها  "

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 االستثمار والتسوٌك العمارى . ، عن " 7542برلم  23191322،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 المماوالت العامة "

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز ل -تسوٌك المنتجات بكافة انواعها  "

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

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

 - 2شمة رلم  - B 18والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 -درٌم الند  -الدور االرضً بمشروع لٌن درٌم 

 الامه و تشغٌل و اداره محل لاللعاب االلٌكترونٌه  - شركة  ،  "   الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج ( -  419

 عرض المصنفات السمعٌه والبصرٌه عن طرٌك البالى ستٌشن والفٌدٌو جٌم-

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

 ت وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . البرامج والتطبٌما

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

الامه و تشغٌل و اداره محل لاللعاب  - عن "،  7559برلم  23191323،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      -

 االلٌكترونٌه 

 عرض المصنفات السمعٌه والبصرٌه عن طرٌك البالى ستٌشن والفٌدٌو جٌم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . البرامج والتطبٌمات وإنشاء 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة  - 35,  34، بجهة : محل تجاري رلم  -

 الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج (   شركة  ،  أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -  423

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 فٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات تن -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

حصول علً ترخٌص من الجهات   ،رأس إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد ال -

 ، عن أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7559برلم  23191323،لٌدت فى  533330333مالها   

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

د الحصول علً ترخٌص من الجهات ، بجهة : إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بع -

 -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة  - 35,  34محل تجاري رلم 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    EXTRA   CHEMICALSإكسترا كٌمٌكالز     -  421

 الالزمة لمباشرةالحصول على كافة التراخٌص 

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7338برلم  23191313،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 6 - 81الدور الثانى مكتب رلم  -المجاورة االولى  -ع الحى الراب -نشاطها. ، بجهة : مركز المدٌنة التجارى امام النٌابة االدارٌة

 -اكتوبر

التورٌدات -شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   EXTRA   CHEMICALSإكسترا كٌمٌكالز     -  422

 التوكٌالت التجارٌة-العمومً 

 م أعمال الوكالة التجارٌةفً شؤن تنظ1982ٌلسنة  123تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها 

-، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 7338برلم  23191313،لٌدت فى  5333330333مع   ،رأس مالها   

 التوكٌالت التجارٌة-التورٌدات العمومً 

 الوكالة التجارٌة فً شؤن تنظٌم أعمال1982لسنة  123تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 بماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن ط

 -اكتوبر 6 - 81الدور الثانى مكتب رلم  -المجاورة االولى  -الحى الرابع  -مع ، بجهة : مركز المدٌنة التجارى امام النٌابة االدارٌة

اعمال  -والدٌكورات  التشطٌبات -الصمر العربى لإلنشاءات   شركة  ،    المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -  423

الامة وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة  -االستثمار العمارى .  -االعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -االنشاءات المعدنٌة  -االساسات 

ٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار   -التورٌدات العامة  -التصدٌر  -والكافٌهات والمطاعم السٌاحٌة الثابتة 

وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع 

، عن المماوالت العامة  7587برلم  23191324،لٌدت فى  53333330333الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

االستثمار  -االعمال الكهرومٌكانٌكٌة  -االنشاءات المعدنٌة  -اعمال االساسات  -ت والدٌكورات التشطٌبا -والمتكاملة والمتخصصة 

مع    -التورٌدات العامة  -التصدٌر  -الامة وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة والكافٌهات والمطاعم السٌاحٌة الثابتة  -العمارى . 

رٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

الدور الثانى  - 24تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : مكتب رلم 

 -مركز اكتوبر التجارى  - 3عمارة 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات وعلى االخص االستشارات الهندسٌة    PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  424

واستشارات السالمة و الصحة المهنٌة و شئون البٌئة و التمٌز و االعتماد االكادٌمى ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات 

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

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

، عن  7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات وعلى االخص االستشارات الهندسٌة واستشارات السالمة و الصحة المهنٌة و شئون البٌئة و التمٌز و االعتماد 

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

من لانون  27الستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ا

الحى  417االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام ، بجهة : عمار  " -سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

 -ة الثانٌه المجاور -الثانى 

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123شركة  ،  المانون رلم    PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  425

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

التجارة العامة  -لة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض على التراخٌص الالزمة لمزاو

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة-

 الدعاٌة واالعالن "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 التجارة االكترونٌة عبر االنترنت "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمانون رلم  1982لسنة  123، عن المانون رلم  7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها      - "

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

رضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة-

 الدعاٌة واالعالن "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 التجارة االكترونٌة عبر االنترنت "

 -المجاورة الثانٌه  -الحى الثانى  417، بجهة : عمار  - "

                         Sphere for                 Engineeringسفٌر للصناعات الهندسٌة والتجارة                                 -  426

 &Industries             & Trading   ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص شركة  ،  واللوائح والمرارات الس

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7249برلم  23191338،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 - 2سنتر الفٌروز  - 231عمار  -الدور االول  - 228كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

شركة  ،   الامة وتشغٌل    El Serafy for Furniture Industry Woodshedالصٌرفً لصناعة االثاث وودشد   -  427

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى  والموبلٌات واالثاث المكتبً والمنزلً   -مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تجاره الجمله والتجزئه  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االخشاب الصناعٌة   -بكافة انواعه 

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

 5333330333الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس مالها   مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

الامة وتشغٌل مصنع   -، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب  7257برلم  23191338،لٌدت فى 

 -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االخشاب الصناعٌة   -لتصنٌع االثاث الخشبى  والموبلٌات واالثاث المكتبً والمنزلً بكافة انواعه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -تجاره الجمله والتجزئه 

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

 -ش هارون  7تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : 

شركة  ،  الحكام المانون    El Serafy for Furniture Industry Woodshedالصٌرفً لصناعة االثاث وودشد   -  428

ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

 لمباشرة نشاطها

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  7257برلم  23191338،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

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

عبد الحكٌم عمران نصار طعٌمه وشركاه   شركة  ،  "انشاء او اداره او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة  -  429

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

، عن "انشاء او اداره او تشغٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة  7263برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333

ش  2احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -عمر بن عبد العزٌز 

 شركة  ،  تمدٌم خدمات توصٌل كافة الطلبات للعمالء   3Sثرى اس للخدمات  -  433

 التسوٌك العمارى -

 تسوٌك المنتجات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

 التورٌدات العمومٌة -

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشآت -

 مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه 

 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

 ، عن تمدٌم خدمات توصٌل كافة الطلبات للعمالء 7292برلم  23191339،لٌدت فى  3330333مع   ،رأس مالها   

 التسوٌك العمارى -

 تسوٌك المنتجات -

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت -

 التورٌدات العمومٌة -

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشآت -

 ات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك

 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

 الجٌزه -العمرانٌة -شارع اللواء فاروق الصاوى  - 17مع ، بجهة : نموذج ب أسفل عمارةرلم 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    3Sثرى اس للخدمات  -  431

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7292برلم  23191339دت فى ،لٌ 3330333،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 الجٌزه -العمرانٌة -شارع اللواء فاروق الصاوى  - 17نشاطها. ، بجهة : نموذج ب أسفل عمارةرلم 

 شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة.   Nile Landناٌل الند للتجارة  -  432

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رة وتوزٌع المواد الغذائٌة.، عن تجا 7315برلم  23191313،لٌدت فى  193330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -حدائك األهرام  -أ  15أ شارع  7نشاطها. ، بجهة : 

 ة   شركة  ،  الشحن البري للبضائع واالدوٌةالمصرٌة للمشارٌع االلكترونٌ -  433

 التسوٌك االلكترونً

 التجارة االلكترونٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ل

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن الشحن البري للبضائع واالدوٌة 7341برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 التسوٌك االلكترونً

 التجارة االلكترونٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -المهندسٌن  -ش السودان-مساكن العراٌس- 7عمارة  -الدور الثانً- 4نشاطها. ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه والكرتونٌة الساده والمطبوع بكافة    Come Packكوم بان  -  434

ٌجوز للشركة ان تكون  -رلٌه والكرتونٌة الساده والمطبوع بكافة اشكالها وانواعها تجارة وتسوٌك المنتجات الو -اشكالها وانواعها 

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

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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  7634برلم  23191327،لٌدت فى  2533330333والئحتة التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

ٌه والكرتونٌة الساده تجارة وتسوٌك المنتجات الورل -المنتجات الورلٌه والكرتونٌة الساده والمطبوع بكافة اشكالها وانواعها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -والمطبوع بكافة اشكالها وانواعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -العٌاط  -فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، بجهة : بروٌش بجوار مسجد االولاف السال

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Come Packكوم بان  -  435

 نشاطها التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7634برلم  23191327،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

 -العٌاط  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : بروٌش بجوار مسجد االولاف 

تمدٌم  -التورٌدات العمومٌة   -تورٌد وتركٌب شبكات االتصاالت  -المماوالت العامة  الحلٌم للمماوالت   شركة  ،   -  436

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

الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (    27المادة 

تورٌد  -ماوالت العامة ، عن الم 7359برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333الشركات وغٌرها التى   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -التورٌدات العمومٌة   -وتركٌب شبكات االتصاالت 

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

ٌجوز للشركة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (    27العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 1مج  - 63مبنى رلم  - 3الدور  - 8ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ، بجهة : شمة 

 -مركزي المحور ال - 3الحً  -

 شركة  ،  وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .    Adlengoادلنجو  -  437

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  أعمال التوصٌف -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

، عن وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها      -11

 وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 مٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصٌف والتص -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 --مهندسٌن ال -الزهرٌة  - 4، بجهة : فٌال  -11

شركة  ،  المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و    Adlengoادلنجو  -  438

 النماذج و الرسوم الصناعٌة .

 المعنٌة  إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -12

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -13

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

،لٌدت فى  2333330333مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً   ،رأس مالها    -14

، عن المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج  7293برلم  23191313

 و الرسوم الصناعٌة .

 وت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة إلامة شبكات نمل الص -12

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -13

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً ، بجهة : فٌال  -14

شركة  ،  المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و    Adlengoادلنجو  -  439

 النماذج و الرسوم الصناعٌة .

 شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة إلامة  -12

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -13

 التلٌفزٌونمن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه و

،لٌدت فى  2333330333مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً   ،رأس مالها    -14

، عن المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج  7293برلم  23191313

 و الرسوم الصناعٌة .

 كات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة إلامة شب -12

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -13

 تلٌفزٌونمن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه وال

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً ، بجهة : فٌال  -14

شركة  ،  تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار    Adlengoادلنجو  -  443

 (2333لسنه  64ى رلم وزٌر الدفاع واالنتاج الحرب

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -17

المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه   ،رأس مالها   األنشطة  -18

، عن تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333

 (2333لسنه  64لم الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى ر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -17

 - 4تعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه ، بجهة : فٌال األنشطة الم -18

 --المهندسٌن  -الزهرٌة 

شركة  ،  تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار    Adlengoادلنجو  -  441

 (2333لسنه  64تاج الحربى رلم وزٌر الدفاع واالن

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -17

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه   ،رأس مالها    -18

، عن تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333

 (2333لسنه  64الحربى رلم  الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -15

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -16

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -17

 - 4األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه ، بجهة : فٌال  -18

 --المهندسٌن  -الزهرٌة 

 شركة  ،  المحتوى العلمً والثمافً والفنً.   Adlengoادلنجو  -  442

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

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

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

، عن المحتوى العلمً  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

 والثمافً والفنً.

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

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

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

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌال 

 شركة  ،  المحتوى العلمً والثمافً والفنً.   Adlengoادلنجو  -  443

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 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 

، عن المحتوى العلمً  7293برلم  23191313،لٌدت فى  2333330333زمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   التراخٌص الال

 والثمافً والفنً.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

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

 --المهندسٌن  -الزهرٌة  - 4التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : فٌال 

 -التورٌدات العمومٌة  -فٌلفت للتجارة والتسوٌك   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع و التسوٌك فٌما هو مسموح به لانونا  -  444

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

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 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 

 الزمة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص ال

، عن التجارة العامة والتوزٌع و التسوٌك فٌما هو مسموح به  7336برلم  23191313،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -التورٌدات العمومٌة  -لانونا 

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

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

 -الهرم  -الرماٌه  -مساكن الضباط  156التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشركة الحصول على كافة 

:  الامة وتشغٌل مصنع  2317لسنة  72االسطورة لتجارة وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  445

تورٌد المواد الغذائٌة تلتزم الشركة  -:  2317لسنة 72ارج لانون انشطة خ -تجاره الجمله والتجزئه  -لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة 

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

النشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات علً ان التتمتع ا 2317لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن انشطة  7613برلم  23191327،لٌدت فى  133330333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -والحوافز الواردة بذات المانون 

ج لانون انشطة خار -تجاره الجمله والتجزئه  -:  الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة  2317لسنة  72داخل لانون 

تورٌد المواد الغذائٌة تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم  -:  2317لسنة 72

علً ان التتمتع  2317لسنة  72التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ، بجهة : ش خلٌل السكري من المالثبنى  -نشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون اال

 -الطالبٌة  -الجدٌد 

ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال  -  446

 نشات الخاصه بها والتوسع فٌهاالم

 الدعاٌة واالعالن "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة). "

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. "

 . 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  فٌما عدا

 التسوٌك االلكترونً "

، عن بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة  7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333تمدٌم   ،رأس مالها    "

 كمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌهااو رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واست

 الدعاٌة واالعالن "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة (بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة). "

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. "

 . 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التسوٌك االلكترونً "

 -ش الزهراء  72تمدٌم ، بجهة :  "

والدراسات المتعلمة  ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات -  447

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات "

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مرار الوزارى رلم مع مراعاه ال

، عن  7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها    "

لدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وا

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

 سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 إدارة المشروعات "

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333ر الوزارى رلم مع مراعاه المرا

 -ش الزهراء  72االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة :  "

 ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  التجارٌة -  448

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

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

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او   ،رأس مالها   

 ، عن التجارٌة 7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

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

 72الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او ، بجهة : 

 -ش الزهراء 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -المماوالت العامة  -لمنظمة لهذا الغرض شركة  ،  الموانٌن ا   KAYAN Xكٌان أكس  -  449

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

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

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

ٌجوز للشركة  -لمماوالت العامة ا -، عن الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  7548برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333مالها   

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

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 الالزمة 

 -حدائك االهرام  -البوابة الثانثة  -ق  37بالعمار رلم  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

االستثمار و التسوٌك العمارى إدارة المشروعات مع مراعاه المرار -المماوالت العامة   الشماق جروب للمماوالت   شركة  ، -  453

المٌام بؤعمال   -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333الوزارى رلم 

فك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع استصالح وتجهٌز االراضى بالمرا -التصدٌر -التشطٌبات والدٌكور 

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لمماوالت ، عن ا 7597برلم  23191324،لٌدت فى  533330333طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333االستثمار و التسوٌك العمارى إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -العامة 

استصالح وتجهٌز  -التصدٌر -المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور   -الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

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

 6االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى ، بجهة : 

 -شارع التحرٌر 

لسنة  353،  بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  الشماق جروب للمماوالت   شركة  -  451

كتابة  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة (   -ورٌدات العمومٌة الت-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -تلٌفون(  -كمبٌوتر 

والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او 

، عن بطرٌك الغمر   7597برلم  23191324،لٌدت فى  533330333رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال   ،رأس مالها   

 - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به -تلٌفون(  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس 

الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة   -التورٌدات العمومٌة -لانونا 

 -شارع التحرٌر  6المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال ، بجهة : 

لمماوالت   شركة  ،  المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك الشماق جروب ل -  452

واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات 

ة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه اإلدار -المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333المرار الوزارى رلم 

، عن المنشات الخاصه بها  7597برلم  23191324،لٌدت فى  533330333الامة وتشغٌل وادارة المطاعم   ،رأس مالها    - 

والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى 

ة والتسوٌك السٌاحً للفنادق اإلدار -مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  2312لسنة  333والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 

 -شارع التحرٌر  6الامة وتشغٌل وادارة المطاعم ، بجهة :  - 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من -اق جروب للمماوالت   شركة  ،  الثابتة والكافترٌات الشم -  453

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 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  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او

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

   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -ات ، عن الثابتة والكافترٌ 7597برلم  23191324،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

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

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

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

 -شارع التحرٌر  6: 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن ألورٌا لإلستثمار والتنمٌة   شركة  ،  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  -  454

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ز لها ان تندمج فى الهٌئات ، عن فى الخارج كما ٌجو 7694برلم  23191331،لٌدت فى  1333333330333،رأس مالها     

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

 -ش الزهراء  72وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة    Web Beds Internationalنترناشٌونال وٌٌب بٌدز ا -  455

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

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

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

من الوجوة مع ، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  7585برلم  23191324،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

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

 -فٌصل  -شارع العشرٌن  1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -بوالق الدكرور

 شركة اس اتش لمحركات الدٌزل   شركة  ،  و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  456

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 نشاطها.

 ، عن و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7655برلم  23191329،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

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

 /ا3/65لطعة رلم  -الدور الثانى بطٌبة جراند مول  - 218نشاطها. ، بجهة : محل تجارى رلم 

 servkon         for industrial            services         andسٌرفكون للخدمات الصناعٌة والمماوالت         -  457

contracting   ٌدات العمومٌةشركة  ،  التور 

 المماوالت العامة والمتخصصة وعلى االخص مماوالت االعمال الكهربائٌة والتصمٌمات الهندسٌة والمٌكانٌكٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

، عن  7663برلم  23191333،لٌدت فى  533330333تمدٌم الخدمات الصناعٌة واعمال الصٌانه الكهربائٌة   ،رأس مالها    -

 العمومٌةالتورٌدات 

 المماوالت العامة والمتخصصة وعلى االخص مماوالت االعمال الكهربائٌة والتصمٌمات الهندسٌة والمٌكانٌكٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 -اكتوبر 6 -الدور االول  -و المركزى ٌولٌ 26محور  17تمدٌم الخدمات الصناعٌة واعمال الصٌانه الكهربائٌة ، بجهة : مبنى رلم  -

 servkon         for industrial            services         andسٌرفكون للخدمات الصناعٌة والمماوالت         -  458

contracting   شركة  ،  والمٌكانٌكٌة واعمال التطوٌر الصناعى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التصنٌع لدى الغٌر -

 التصدٌر -

 ن لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكو

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذ

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن والمٌكانٌكٌة واعمال التطوٌر الصناعى 7663برلم  23191333،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التصنٌع لدى الغٌر -

 التصدٌر -

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنف

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -الدور االول  -ٌولٌو المركزى  26محور  17نشاطها. ، بجهة : مبنى رلم 

اء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض ابراهٌم امام ابراهٌم خلٌل وشركاه   شركة  ،  الدواجن والطٌور سو -  459

 أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  7664برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -حدائك الفردوس  217نشاطها. ، بجهة : 

ابراهٌم امام ابراهٌم خلٌل وشركاه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  -  463

 لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 نات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوا

، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  7664برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333تربٌة جمٌع أنواع   ،رأس مالها   

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء 

 -اكتوبر 6 -حدائك الفردوس  217تربٌة جمٌع أنواع ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة.    MetWork Xمٌت وارن اكس للتورٌدات عمومٌة  -  461

تشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عدا االستشارات المانونٌة واالس

عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -فً مجال المعادن والبالستٌن  إعداد التصمٌمات الهندسٌة -والئحته التنفٌذٌة ( 

، عن التورٌدات  7239برلم  23191337،لٌدت فى  533330333وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى   ،رأس مالها   

رات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشا -العمومٌة. 

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

 -مجال المعادن والبالستٌن  إعداد التصمٌمات الهندسٌة فً -علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

شارع زكرٌا عبد  19ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ، بجهة : 

 -الهرم  -الجواد 

على شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    MetWork Xمٌت وارن اكس للتورٌدات عمومٌة  -  462

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  7239برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

 -الهرم  -شارع زكرٌا عبد الجواد  19لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌما عدا المدارس الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة (ف مدٌنة العلوم للتدرٌب والتنمٌة   شركة  ،  " -  463

 الدولٌة)

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

طة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق "المالٌة ألنش

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (. 27المادة 

 نشر وتوزٌع الكتب "
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشغٌل وادارة  ، عن " 7477برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333المماوالت   ،رأس مالها    "

 ٌة (فٌما عدا المدارس الدولٌة)المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌم

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً  واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق "المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (. 27المادة 

 نشر وتوزٌع الكتب "

 -الهرم  -مساكن الضباط الرماٌة  - 91عمارة  -المماوالت ، بجهة : الدور السادس  "

شركة  ،  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من    PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  464

 أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 لف أنواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمخت -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

، عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333إدخال   ،رأس مالها    -

تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 رة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصو -

 -المجاورة الثانٌه  -الحى الثانى  417إدخال ، بجهة : عمار  -

 شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  465

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 جة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدم -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 لصناعٌة .المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم ا -

، عن  7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة   ،رأس مالها    -

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 ا والتدرٌب علٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌله -
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 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 -المجاورة الثانٌه  -الحى الثانى  417مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة ، بجهة : عمار  -

شركة  ،  والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد    PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  466

 ( 2333لسنه  64دفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر ال

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

. األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال -

، عن والمشروعات التً تدعم علوم  7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333محتوى رلمً بما فً   ،رأس مالها   

 2333لسنه  64االنتاج الحربى رلم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع و

) 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

شطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. األن -

 -المجاورة الثانٌه  -الحى الثانى  417محتوى رلمً بما فً ، بجهة : عمار 

 شركة  ،  ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً.   PILLAR CONSULTANCYبٌلر لالستشارات  -  467

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -والمتطورة  المماوالت العامة و المتكاملة "

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحك

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

 ، عن ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. 7623برلم  23191328،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -المماوالت العامة و المتكاملة والمتطورة  "

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ا او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

 -الحى الثانى  417والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 -المجاورة الثانٌه 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. ،  "شركة     EDK Groupأدن جروب  -  468

 * التورٌدات العمومٌة.

 123التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  " -المماوالت العامة وأعمال التشطٌبات والتجهٌزات  "

شركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ال 1981لسنه 

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.
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 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن " 7639برلم  23191329،لٌدت فى  13333330333تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 

 * التورٌدات العمومٌة.

 123التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  " -المماوالت العامة وأعمال التشطٌبات والتجهٌزات  "

الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1981لسنه 

ٌجوز للشركة ان  -التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 -شارع سلٌمان اباظة  33تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة : 

شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على    EDK Groupأدن جروب  -  469

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 لمباشرة نشاطها

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  7639برلم  23191329،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

ٌ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 

 -شارع سلٌمان اباظة  33على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 :  2317لسنة  72انشطة داخل لانون  المارٌنو للصناعة   شركة  ،  " -  473

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع افزان االدوات الصحٌة واالدوات الصحٌة -

 تجارة الجملة والتجزئة -

  2317لسنة  72انشطة خارج لانون  "

 التصدٌر  -

واردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة ال

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2317لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن " 7648برلم  23191329فى ،لٌدت  533330333بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.   ،رأس مالها   

 :  2317لسنة  72انشطة داخل لانون  

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع افزان االدوات الصحٌة واالدوات الصحٌة -

 تجارة الجملة والتجزئة -

  2317لسنة  72انشطة خارج لانون  "

 التصدٌر  -

ردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الوا

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2317لسنه  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -بندر الفٌوم  -نن مصر لاللطان ش عدلى ٌكن امام محلج ب 7بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -المارٌنو للصناعة   شركة  ،   -  471

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -، عن  7648برلم  23191329،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ش عدلى  7الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -بندر الفٌوم  -ٌكن امام محلج بنن مصر لاللطان 

 ركز طبى متخصص فى األشعة التشخٌصٌة.شركة  ،  الامة وتشغٌل وإدارة م   Yevera Labمعامل ٌفٌرا  -  472

 االستٌراد.

 تجارة وتوزٌع المواد الكٌمٌائٌة واألجهزة الطبٌة والتعوٌضٌةوالتكمٌلٌة.

 تجارة وتوزٌع أدوات ومعدات وأجهزة المعامل والكواشف التشخٌصٌة والتحلٌلٌة والمعملٌة.

 الامة وتشغٌل وإدارة معامل التحالٌل.

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها

،لٌدت  233330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشغٌل وإدارة مركز طبى متخصص فى األشعة التشخٌصٌة. 7656برلم  23191329فى 

 االستٌراد.

 تعوٌضٌةوالتكمٌلٌة.تجارة وتوزٌع المواد الكٌمٌائٌة واألجهزة الطبٌة وال

 تجارة وتوزٌع أدوات ومعدات وأجهزة المعامل والكواشف التشخٌصٌة والتحلٌلٌة والمعملٌة.

 الامة وتشغٌل وإدارة معامل التحالٌل.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

الدور السادس  - 6تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، بجهة : شمة  او التً لد

 -الدلى  -شارع الدلً  45بالعماررلم 

 شركة  ،  او   CAIRO SYSTEMSكاٌرو سٌستمز   -  473

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 نشاطها.

 ، عن او 7678برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 -شارع الملن فٌصل ناصٌة شارع سٌد عواد  223نشاطها. ، بجهة : عماررلم 

 تجارة وبٌع وتوزٌع المالبس - شركة  ،  "   cotton house for kidsلطون هاوس لمالبس االطفال  -  474
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 التوكٌالت التجارٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  123الشركة بؤحكام المانون رلم  *تلتزم

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ا

 - ، عن " 7685برلم  23191331،لٌدت فى  153330333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 تجارة وبٌع وتوزٌع المالبس

 التوكٌالت التجارٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982لسنة  123لشركة بؤحكام المانون رلم *تلتزم ا

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 

 -اكتوبر اول  6لسم  1م  -شارع الحى الثانى  1/4مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

، عن  ، بجهة : عمار  7168برلم  23191332دت فى ،لٌ 233330333نٌو تكنولوجً ستٌل   شركة  ،    ،رأس مالها    -  475

 -ابو النمرس  -شارع مسجد الرحمه من شارع مدرسة االلسن الحرانٌة  34

التسجٌل و التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات  شركة  ،  "   Pharma Novaفارما نوفا   -  476

 ناٌة الشخصٌة والمطهراتالتجمٌل والعطور ومستلزمات مستحضرات الع

والمنظفات ومستلزمات مستحضرات العناٌة باالم والطفل واالعشاب الطبٌعٌة والمستخلصات النباتٌة والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة 

 الخاصة والمواد الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالدوٌة البٌولوجٌبة واالمصال واللماحات وفالتر غسٌل الكلى

وعجون االسنان ومستلزمات العناٌة باالسنان واضافات االعالف والمضادات الحٌوٌة والمعممات والمراهم   ،رأس مالها   

التسجٌل و التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  ، عن " 7438برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333

 العناٌة الشخصٌة والمطهراتومستحضرات التجمٌل والعطور ومستلزمات مستحضرات 

والمنظفات ومستلزمات مستحضرات العناٌة باالم والطفل واالعشاب الطبٌعٌة والمستخلصات النباتٌة والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة 

كلى الخاصة والمواد الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالدوٌة البٌولوجٌبة واالمصال واللماحات وفالتر غسٌل ال

ش جمال  56وعجون االسنان ومستلزمات العناٌة باالسنان واضافات االعالف والمضادات الحٌوٌة والمعممات والمراهم ، بجهة : 

 -فٌصل  -العشرٌن  -عبد الناصر 

 شركة  ،  والفٌتامٌنات   Pharma Novaفارما نوفا   -  477

 ادارة وتشغٌل المعامل الطبٌة "

 ع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌ "

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 ادارة الصٌدلٌات "

السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع  "

 التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد   ،رأس مالها    - "

 ، عن والفٌتامٌنات 7438

 ادارة وتشغٌل المعامل الطبٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 ادارة الصٌدلٌات "

ة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع السٌاح "

 التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال ٌشمل نشاط الوساطة فى التامٌن

 -فٌصل  -العشرٌن  -ش جمال عبد الناصر  56أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد ، بجهة :  - "

 شركة  ،  البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .   Pharma Novaفارما نوفا   -  478

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 اعداد األبحاث العلمٌة "

 ةاالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 ، عن البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . 7438برلم  23191316،لٌدت فى  1333333.333الجهات   ،رأس مالها   

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . -

 اعداد األبحاث العلمٌة "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تزم الشركه باحكام المانون رلم تل

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 -فٌصل  -العشرٌن  -صر ش جمال عبد النا 56الجهات ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان  -شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض    Pharma Novaفارما نوفا   -  479

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

ك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

، عن المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا  7438برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333مالها   ،رأس   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الغرض 

مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -فٌصل  -العشرٌن  -عبد الناصر  ش جمال 56على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 سمارت جروب للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  483

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7443برلم  23191316،لٌدت فى  1533330333،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 وبراكت 6 -الحى االول  -مج خامسة - 951نشاطها. ، بجهة : عمارة 

سمارت جروب للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  التصنٌع والتعبئة والتغلٌف لدى الغٌر وتجارة االدوٌة والكٌماوٌات  -  481

 ومستلزمات االنتاج الطبٌة والصٌدلٌة ولوازم

 الصٌدلٌات والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصةبالمرضى ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االعشاب الطبٌة

 التورٌدات العمومٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن التصنٌع والتعبئة والتغلٌف لدى الغٌر وتجارة  7443برلم  23191316،لٌدت فى  1533330333الها   تلحمها   ،رأس م

 االدوٌة والكٌماوٌات ومستلزمات االنتاج الطبٌة والصٌدلٌة ولوازم

 الصٌدلٌات والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصةبالمرضى ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات االعشاب الطبٌة

 ورٌدات العمومٌةالت -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 اكتوبر 6 -الحى االول  -مج خامسة - 951ة تلحمها ، بجهة : عمار

ٌجوز للشركة  -اعمال تركٌب الزجاج  -تٌكنٌكال جالس للتورٌدات العمومٌة و التركٌبات   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  482

التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

اعمال تركٌب  -، عن التورٌدات العمومٌة  7468برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الزجاج 

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 

 -الملكة  -كفر طهرمس  -شارع اتلرٌاض  18على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 لوجٌكا تكنولوجٌز   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  483

 نشاطها.

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7668برلم  23191333،لٌدت فى  133333330333،رأس مالها     

 لمباشرة

 -الدلى  -شارع صالح الدٌن مصطفى  18بجهة :  نشاطها. ،

لوجٌكا تكنولوجٌز   شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذ برامج الحاسب اآللى والنظم والتطبٌمات التفاعلٌة المتكاملة وخدمات  -  484

 البرمجٌات ولواعد البٌانات بمختلف

 انواعها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع

 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

،  7668برلم  23191333،لٌدت فى  133333330333رارات السارٌة   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 عن تصمٌم وتنفٌذ برامج الحاسب اآللى والنظم والتطبٌمات التفاعلٌة المتكاملة وخدمات البرمجٌات ولواعد البٌانات بمختلف

 انواعها.

 شركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع ال

 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

 -الدلى  -شارع صالح الدٌن مصطفى  18ات السارٌة ، بجهة : مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

تجارة وتوزٌع  مون الٌت لصناعة وتورٌد المالبس والٌونٌفورم   شركة  ،  التصنٌع لدى الغٌر للمالبس والٌونٌفورم " -  485

ٌجوز للشركة  -التورٌدات العمومٌة التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  وتورٌد المالبس الجاهزه والٌونٌفورم "

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

، عن  7687برلم  23191331،لٌدت فى  533330333المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع  تجارة وتوزٌع وتورٌد المالبس الجاهزه والٌونٌفورم " التصنٌع لدى الغٌر للمالبس والٌونٌفورم "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ا / التورٌدات العمومٌة فٌما هو مسموح به لانون

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : دور فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

 -العمرانٌة  -الكوم االخضر  -ش الرضا  14 -ارضى 

مون الٌت لصناعة وتورٌد المالبس والٌونٌفورم   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  486

 مة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص الالز

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7687برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -العمرانٌة  -الكوم االخضر  -ش الرضا  14 -كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : دور ارضى 

 شركة  ،  اعمال التشطٌبات والدٌكورات   A.M.Gالدٌكورات  شركة إٌه ام جى للتشطٌبات و -  487

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.

 ، عن اعمال التشطٌبات والدٌكورات 7241برلم  23191337،لٌدت فى  193330333،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها

 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

 لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع

 -المهندسٌن  -ش شهاب  23نشاطها. ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1شركة  ،     TRENDترٌند للبرمجٌات   -  488

اعمال التوصٌف  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

االلكترونى بصورة المختلفة من صوت انتاج المحتوى  -4لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -1، عن  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة 

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -2عهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى الت

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها 3بمختلف انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات ،  -5توى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات انتاج المح -4والتدرٌب علٌها 

 -مٌدان فٌنً  1 -الدرو  الثامن  - 82بجهة : شمة 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    TRENDترٌند للبرمجٌات   -  489

 -9_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8ج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتا7انواعها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -12النماذج والرسوم الصناعٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع و

، عن وبالوسائل االلكترونٌة  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333انشاء   ،رأس مالها    -13تكنولوجٌا المعلومات 

_ 8ج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ انتا7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

االتصاالت وخدمات  -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

النماذج والرسوم الصناعٌة المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع و -11االنترنت 

 -الدرو  الثامن  - 82انشاء ، بجهة : شمة  -13انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -12

 -مٌدان فٌنً  1

المعلومات شركة  ،  وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت    TRENDترٌند للبرمجٌات   -  493

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي  -15_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  14واالتصاالت وتطوٌرها 

ٌجوز  -التورٌدات العمومٌة  -من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون له

، عن  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   ،رأس مالها   

_  حاضنات االعمال  14علومات واالتصاالت وتطوٌرها وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت الم

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما  -15التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

صلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها م -التورٌدات العمومٌة  -فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، 

 -مٌدان فٌنً  1 -الدرو  الثامن  - 82بجهة : شمة 

السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و التسجٌلٌة والفٌدٌو والمسرحٌات  نبرة لالنتاج الصوتى   شركة  ،  اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم -  491

 و المسلسالت اإلذاعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 الدعاٌة واالعالن

 بٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة و

 إلامة وتنظٌم المإتمرات و الندوات و الحفالت العامة

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 نشر وتوزٌع الكتب

، عن اإلنتاج الفنً و التوزٌع  7458برلم  23191317،لٌدت فى  533330333تمدٌم االستشارات فى مجال   ،رأس مالها   

 و التلفزٌونٌة و التسجٌلٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة لألفالم السٌنمائٌة

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 الدعاٌة واالعالن

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .

 إلامة وتنظٌم المإتمرات و الندوات و الحفالت العامة

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 نشر وتوزٌع الكتب

 -الهرم  - 2شمة  -الدور االرضى  -شارع مدكور 4تمدٌم االستشارات فى مجال ، بجهة : 

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة نبرة لالنتاج الصوتى   شركة  ،  االعالم )فٌما عدا -  492

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 23191317،لٌدت فى  533330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز   ،رأس مالها   

 ارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة، عن االعالم )فٌما عدا االستش 7458برلم 

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز لل

 - 2شمة  -الدور االرضى  -شارع مدكور 4او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ، بجهة : 

 -الهرم 

كة  ،  مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول شر   I FACE MISRاى فٌس مصر   -  493

 اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و  7676برلم  23191333،لٌدت فى  153330333،رأس مالها     

 لهاغٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعما

 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

 اخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 -اكتوبر اول  6 - 1451ق  7مج  3نشاطها. ، بجهة : ح 

 شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر   INTERRA Egyptانتررا اٌجٌبت  -  494

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة غرضها إال بعد 

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 الامة وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة واالدارٌة وسالسل االمداد

 حك استغالل العالمات التجارٌة)فرانشاٌز(

 الامة وتشغٌل وادارة مساحات العمل

 ، عن االستٌراد والتصدٌر 7683برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 ى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة غرضها إال بعد الحصول عل

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 الامة وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة واالدارٌة وسالسل االمداد

 حك استغالل العالمات التجارٌة)فرانشاٌز(

 غٌل وادارة مساحات العملالامة وتش

 -الدلى  -ش جابر ابن حٌان  25ٌجوز للشركة ان ، بجهة : 

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها    INTERRA Egyptانتررا اٌجٌبت  -  495

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 صر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً م

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  7683برلم  23191333،لٌدت فى  13333330333 ،رأس مالها    

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ا بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمه

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش جابر ابن حٌان  25نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  "   ARKAWIT For Export &Bussiness Servicesاركوٌت للتصدٌر وخدمات رجال االعمال  -  496

 التصدٌر 

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  " -تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن (  "

ٌجوز للشركة ان  -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشغٌل مركز  التسوٌك العمارى " تلٌفون( " -كتابة كمبٌوتر 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

،لٌدت فى  133333.000تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

 التصدٌر ، عن " 7577برلم  23191323

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة "

 -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  " -تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن (  "

ٌجوز للشركة ان  -عداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة الامة وتشغٌل مركز ال التسوٌك العمارى " تلٌفون( " -كتابة كمبٌوتر 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

 -الدور الخامس  -ب ش نوال  29تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : 

شركة  ،  السالفة او    ARKAWIT For Export &Bussiness Servicesاركوٌت للتصدٌر وخدمات رجال االعمال  -  497

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالشركة الحصول ع

  

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  7577برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

التراخٌص الالزمة  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

 -الدور الخامس  -ب ش نوال  29لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )    I.F.M.E.Gاي اف ام اي جً  -  498

ات توزٌعها وخطوط نملها لألراضى المخصصة إلامة او تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبك -الالند سكٌب(

تمدٌم خدمات النظافة للمبانى  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة -تورٌد وتركٌب شبكات الري وصٌانتها -لالستصالح واالستزراع . 

تمدٌم جمٌع أنواع  الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحولٌة)و -والمنشات 

، عن المٌام  7139برلم  23191331،لٌدت فى  5331330333إدارة المشروعات   ،رأس مالها    -المؤكوالت و التٌن اواى 

إلامة او تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات  -باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب(

تورٌد وتركٌب شبكات الري  -وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لألراضى المخصصة لالستصالح واالستزراع . طلمبات مٌاه الرى 

الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة  -تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة -وصٌانتها
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شارع  132إدارة المشروعات ، بجهة :  -ٌة)و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحول

 -فٌصل  -الملن فٌصل 

بشان شركات االدارة الفندلٌه  2312لسنة  333شركة  ،  مع مراعاه المرار الوزارى رلم    I.F.M.E.Gاي اف ام اي جً  -  499

 -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز -االستثمار العمارى 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

، عن مع مراعاه  7139برلم  23191331،لٌدت فى  5331330333 تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها  

التجارة  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333المرار الوزارى رلم 

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او ٌج -االستثمار العمارى  -التورٌدات العمومٌة  -العامة 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 

شارع  132مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

 -فٌصل  -الملن فٌصل 

شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    I.F.M.E.Gاي اف ام اي جً  -  533

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7139برلم  23191331،لٌدت فى  5331330333،رأس مالها     

شارع الملن  132واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -فٌصل  -فٌصل 

 ٌل المعادنشركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغ   Sila  STسٌال استٌل     -  531

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة. -

 التورٌدات العمومٌة -

 مع التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حده

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل  7551برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333تلحمها بها و ذلن طبماً   ،رأس مالها   

 عادنوتشغٌل الم

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة. -

 التورٌدات العمومٌة -

 مع التزام الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط على حده

 اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -اكتوبر 6 -الحى الثالث  -المجاورة الثامنة 1731تلحمها بها و ذلن طبماً ، بجهة : 

وزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة السالم   شركة  ،  اإلنتاج الفنً و الت -  532

إعداد  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من ) تصوٌر

العرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور 

 تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى   -اإلذاعً ( 
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، عن اإلنتاج  7264برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333تنظٌم   ،رأس مالها    -إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

زٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من ) الفنً و التو

إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و  -تصحٌح الوان (  -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -تصوٌر

تؤجٌر كافة المعدات   -لعرض ) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث اإلذاعً ( تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور ا

 للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى 

 -دمحم كامل مرسً  -أ  4تنظٌم ، بجهة :  -إدارة و تشغٌل دور العرض السٌنمائى  -

 ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن الروضة بالست للصناعات البالستٌكٌة   شركة  -  533

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 البالستٌن، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  7533برلم  23191322،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 كام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألح

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -امتداد الصناعٌة الثالثة 145نشاطها. ، بجهة : المطعةرلم 

 شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   MOODموود  -  534

 نشاطها.

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7522برلم  23191322،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 - -الشٌخ زاٌد  -الدور االول  -جامعة النٌل  -ٌولٌو  26اطها. ، بجهة : محور نش

 شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى و المعدنى   MOODموود  -  535

 .تجاره التجزئه لالثاث الخشبى و المعدنى و اكسسوراته بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 نون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام الما

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  7522برلم  23191322،لٌدت فى  233330333مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 االثاث الخشبى و المعدنى
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 تجاره التجزئه لالثاث الخشبى و المعدنى و اكسسوراته بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و 

 -اكتوبر 6 - -الشٌخ زاٌد  -الدور االول  -جامعة النٌل  -ٌولٌو  26مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : محور 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وتمدٌم    English Flavorsانجلٌش فالفورز  -  536

م االستشارات اإلدارٌة والتربوٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم تمدٌ -الدورات التدرٌبٌة  

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? 

، عن الامة وتشغٌل مركز  7235برلم  23191337،لٌدت فى  1333330333تشترن باى وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   

الستشارات اإلدارٌة والتربوٌة ) فٌما عدا االستشارات تمدٌم ا -العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وتمدٌم الدورات التدرٌبٌة  

المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق 

لانون سوق رأس المال والئحته المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من 

 -11عمار  14ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ، بجهة : شمة رلم  -التنفٌذٌة ( . 

شركة  ،  الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    English Flavorsانجلٌش فالفورز  -  537

ٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

، عن الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  7235برلم  23191337،لٌدت فى  1333330333مالها    ،رأس  

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ا

 -11عمار  14التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

ة داخل العاصمة لصناعات البالستٌن واالكلٌرٌن والمصنوعات االسفنجٌة والبالط والتورٌدات العامة   شركة  ،  أنشط -  538

  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة واالكلٌرٌن والمصنوعات االسفنجٌة والبالط واالنترلون والبردورة  - 72لانون 

التورٌدات العمومٌة  علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون  -:  72أنشطة خارج لانون 

لسنة  72حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفً 

،لٌدت  13333330333علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات   ،رأس مالها    2317

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة واالكلٌرٌن  - 72داخل لانون  ، عن أنشطة 7483برلم  23191323فى 

  -والمصنوعات االسفنجٌة والبالط واالنترلون والبردورة 

التورٌدات العمومٌة  علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون  -:  72أنشطة خارج لانون 

لسنة  72الة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفً ح

اول  -باغوص  -ش الوحدة  3علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات ، بجهة :  2317

 -الفٌوم 

ٌجوز  -البالستٌن واالكلٌرٌن والمصنوعات االسفنجٌة والبالط والتورٌدات العامة   شركة  ،  المانون العاصمة لصناعات  -  539

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 199 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن المانون  7483برلم  23191323،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

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 الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -اول الفٌوم  -باغوص  -ش الوحدة  3: 

شركة  ،  تحمٌك غرضها فى مصر او    CHERRIES FOR PROJECT MANAGEMENTتشٌرٌز إلدارة المشروعات   -  513

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

مة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

، عن تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  7485برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333مالها   

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

مول  -مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وحدة بالدور األرضى وال

 الجٌزه -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزى الجنوبى  - 6لطعة رلم  -سٌتى مارن 

 إدارة المشروعات "شركة  ،     CHERRIES FOR PROJECT MANAGEMENTتشٌرٌز إلدارة المشروعات   -  511

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 الامة وتشغٌل مالهى ترفٌهٌة لألطفال "

 إلامة وتنظٌم الحفالت والمإتمرات والندوات "

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 إدارة المشروعات ، عن " 7485برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 الامة وتشغٌل مالهى ترفٌهٌة لألطفال "

 تنظٌم الحفالت والمإتمرات والندواتإلامة و "

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزى الجنوبى  - 6رلم  لطعة -مول سٌتى مارن  -لد تعاونها على ، بجهة : وحدة بالدور األرضى 

 الجٌزه

تجمٌع وفرز الممامة و فضالت  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات     ECO GREENإٌكو جرٌن للصناعه  -  512

 121تزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد و التصدٌر   تل -التورٌدات العمومٌة    -األنشطة االنتاجة و الخدمٌة و معالجتها .    

فى شؤن سجل المستوردٌن, والٌنشئ تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص  1982لسنة 

الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام الموانٌن 

، عن الامة  7691برلم  23191331،لٌدت فى  533330333للوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار   ،رأس مالها   وا

التورٌدات  -تجمٌع وفرز الممامة و فضالت األنشطة االنتاجة و الخدمٌة و معالجتها .     -وتشغٌل مصنع لتدوٌر المخلفات  

فى شؤن سجل المستوردٌن, والٌنشئ تؤسٌس  1982لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم  االستٌراد و التصدٌر   تلتزم -العمومٌة   

الشركة أى حك فى مزاوالة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 443ائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار ، بجهة : بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللو

 -شارع الهرم 

الحلٌم للمماوالت   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج  -  513

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مٌك غرضها فى ، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تح 7359برلم  23191314،لٌدت فى  1333330333

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجه

 -المحور المركزي  - 3الحً  - 1مج  - 63مبنى رلم  - 3الدور  - 8: شمة 

الواحة للتنمٌة و االستثمار الزراعى   شركة  ،  استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -  514

الراضى مخصصة الغراض االستصالح لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون ا

واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

 تجارة وتورٌد المحاصٌل الزراعٌة - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353الوزراء رلم 

برلم  23191315،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      123ٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم التصد - 

، عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   7385

ى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراض

ومراعاة لرار  2337لسنة  353االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 تجارة وتورٌد المحاصٌل الزراعٌة - 2338لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -السٌاحٌة السادسه  327، بجهة :  123لتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم التصدٌر وا - 

 االستثمار العمارى . -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1982الواحة للتنمٌة و االستثمار الزراعى   شركة  ،  لسنة  -  515

تربٌة  -إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  - 

ٌجوز للشركة ان  -إلامة المزارع السمكٌة . -جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها

فً شؤن تنظٌم  1982، عن لسنة  7385برلم  23191315،لٌدت فى  533330333تحمٌك غرضها فى مصر   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى . -أعمال الوكالة التجارٌة 

تربٌة  -ج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتا - 

ٌجوز للشركة ان  -إلامة المزارع السمكٌة . -جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى

 -السٌاحٌة السادسه  327تحمٌك غرضها فى مصر ، بجهة : 

الواحة للتنمٌة و االستثمار الزراعى   شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  -  516

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  7385برلم  23191315،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  او تشترٌها

 -السٌاحٌة السادسه  327الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   االخالص الدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات   شركة -  517

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7392برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333نشاطها  ،رأس مالها   

 -المهندسٌن  -ٌولٌو المحاجر والمناجم سابما  26امتداد ش  25الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االخالص الدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع  -  518

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي 

لتى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وغٌرها ا

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن الامة وتشغٌل  7392برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333الها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس م

ٌجوز  -وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي 

ى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها الت

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ٌولٌو المحاجر  26امتداد ش  25الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -والمناجم سابما 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. سدرا لالستثمار الزراعً   شركة  ،  " -  519

 التورٌدات العمومٌة. "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333ٌع األسمدة والمخصبات والبذور والمبٌدات   ،رأس مالها   تجارة وتوز "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. ، عن " 7417

 التورٌدات العمومٌة. "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -لسم الهرم  -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  52تجارة وتوزٌع األسمدة والمخصبات والبذور والمبٌدات ، بجهة :  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -سدرا لالستثمار الزراعً   شركة  ،  الزراعٌة  -  523

كات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشر

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الزراعٌة  7417برلم  23191316،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

اونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -لسم الهرم  -حدائك االهرام  -البوابة الثانٌة  52: 

اشرف محمود عبد النبى وشرٌكه   شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -  521

 واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 بان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األل

، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  7425برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333تربٌة جمٌع أنواع   ،رأس مالها   

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض اال

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 تسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو ال

 -الهرم  -فٌصل  -شارع المرٌوطٌة 3تربٌة جمٌع أنواع ، بجهة : برج رلم 

اشرف محمود عبد النبى وشرٌكه   شركة  ،  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض  -  522

 أو التسمٌن أو اللحوم.

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 نشاطها.

  

، عن الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  7425برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموان

 -الهرم  -فٌصل  -شارع المرٌوطٌة 3نشاطها. ، بجهة : برج رلم 

 مدٌنة العلوم للتدرٌب والتنمٌة   شركة  ،  العامة -  523

 المماوالت المتخصصة "

 الطباعة لدى الغٌر "

 ر والتوكٌالت التجارٌةاالستٌراد والتصدٌ "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه   123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها 

 مختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض من الجهات ال

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 ، عن العامة 7477برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333تصنٌع   ،رأس مالها    "

 المماوالت المتخصصة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الطباعة لدى الغٌر "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه   123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

غرضها  الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة "

 -الهرم  -مساكن الضباط الرماٌة  - 91عمارة  -تصنٌع ، بجهة : الدور السادس  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  المالبس الجاهزة لدى الغٌر  مدٌنة العلوم للتدرٌب والتنمٌة   -  524

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ز للشركة ان تكون لها ٌجو -، عن المالبس الجاهزة لدى الغٌر  7477برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئح

 -الهرم  -مساكن الضباط الرماٌة  - 91عمارة  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور السادس 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1،    شركة   CLIXلصناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت   -كلٌكس  -  525

تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً . 

 نواعها .أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أ -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1، عن  7689برلم  23191331،لٌدت فى  13330333،رأس مالها      -5

تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 -الهرم  -ش مهران  3\، بجهة :  -5

شركة  ،  إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل    CLIXمات واالتصاالت  لصناعة تكنولوجٌا المعلو -كلٌكس  -  526

 اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . - 11

، عن إدخال البٌانات علً  7689برلم  23191331،لٌدت فى  13330333إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب   ،رأس مالها    -12 

 الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . - 11

 -الهرم  -ش مهران  3\إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب ، بجهة :  -12 

 شركة  ،  إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    CLIXلصناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت   -كلٌكس  -  527

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -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. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

، عن إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل  7689برلم  23191331،لٌدت فى  13330333نها   ،رأس مالها   باعمالها او التى لد تعاو

 تكنولوجٌا المعلومات 

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -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. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

 -الهرم  -ش مهران  3\، بجهة : باعمالها او التى لد تعاونها 

شركة  ،  على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما    CLIXلصناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت   -كلٌكس  -  528

حكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  7689برلم  23191331،لٌدت فى  13330333،رأس مالها     

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

 -الهرم  -ش مهران  3\والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الطائف للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  التنفٌذٌة -  529



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 ، عن التنفٌذٌة 7677برلم  23191333،لٌدت فى  1533333330333نشاطها  ،رأس مالها   

 ص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -الشٌخ زاٌد  -الحً األول  - 3المجاورة  - 42نشاطها ، بجهة : عمارة 

بشان  2312لسنة  333شركة  ،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم    GLORY CAMPجلورى كامب  -  533

 شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالها

ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 2312لسنة  333، عن إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  7679برلم  23191333،لٌدت فى  4333330333

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333اه المرار الوزارى رلم مع مراع

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالها

الحى  5مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجهة : عماررلم او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

 -اكتوبر 6 -المتمٌز

 شركة  ،  السالفة او تشترٌها او   GLORY CAMPجلورى كامب  -  531

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن السالفة او تشترٌها او 7679برلم  23191333،لٌدت فى  4333330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مر

 -اكتوبر 6 -الحى المتمٌز 5نشاطها. ، بجهة : عماررلم 

و المجمد للبضائع عبد هللا احمد كامل وشرٌكته   شركة  ،   النمل المبرد للبضائع وٌشمل ذلن تملن واستئجار النمل المبرد ا -  532

 وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها

 خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اى منها
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجاره الجملة والتجزئة للمواد الغذائٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن النمل المبرد للبضائع وٌشمل ذلن تملن واستئجار النمل  7733برلم  23191331،لٌدت فى  21333330333مالها   ،رأس   

 المبرد او المجمد للبضائع وٌدخل ضمن جمٌع االنشطة المشار الٌها

 خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمة لمباشرة اى منها

 تجاره الجملة والتجزئة للمواد الغذائٌة

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعا

 - 9شمة  331عمارة -مجموعة اولً -الحً السابع -اكتوبر  6بجهة : 

لشركة ان تكون لها مصلحة او ٌجوز ل -التورٌدات العمومٌة  -شركة  ،  المماوالت العامة    JEجى للمماوالت العامة   -  533

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  7271برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333مالها   

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تشت

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

 -المهندسٌن  -ش السودان  191لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 االستثمار العمارى-عامر عامر للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة -  534

  

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

 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

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة

 نشاطها.

االستثمار -، عن المماوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة 7339برلم  23191313،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 العمارى

  

 شترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

 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

 ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احك

 -اكتوبر 6 -الدور االرضى -333شمة -2مج -1نشاطها. ، بجهة : الحى 

شركة  ،  تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان    MASAR LTDشركة مسار الدارة المشروعات  -  535

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

، عن تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  7598برلم  23191324،لٌدت فى  133330333نشاط  ،رأس مالها   

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -المنٌل  -عبدالعال حلمى  8نشاط ، بجهة : شارع 

ة اعادة هٌكل-اعداد الدراسات التسوٌمٌة وااللتصادٌة -شركة  ،      MASAR LTDشركة مسار الدارة المشروعات  -  536

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد  2312لسنة  333ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -الشركات ادارٌا 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

  

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

اعداد الدراسات التسوٌمٌة -، عن  7598برلم  23191324،لٌدت فى  133330333او التً لد تعاونها على   ،رأس مالها   

بشان شركات  2312لسنة  333ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -ركات ادارٌا اعادة هٌكلة الش-وااللتصادٌة 

 االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

  

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ٌص بهاالترخ

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -المنٌل  -عبدالعال حلمى  8او التً لد تعاونها على ، بجهة : شارع 

: استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك  72نون رجا هللا بن دخٌل هللا بن حمٌد الحربى وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل بما -  537

االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى 

 مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا

االستثمار  - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 23191333،لٌدت فى  3333330333العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك   ،رأس مالها   

: استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  ,  72انون ، عن انشطة داخل بم 7673برلم 

واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان 

 353ا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عد

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة 

 -الهرم  -المطبعه  -ش فٌصل  273والمناطك النائٌة والمناطك ، بجهة : 

حمٌد الحربى وشرٌكه   شركة  ،  خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع  رجا هللا بن دخٌل هللا بن -  538

مشروعات  - 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ة وتشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف والصرف الام -االسكان واالجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 123: المماوالت العامة والمتخصصة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم   72انشطة خارج لانون  -الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها 

،لٌدت فى  3333330333فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال   ،رأس مالها    1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

، عن خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  7673برلم  23191333

مشروعات االسكان واالجتماعى ومشروعات االسكان  - 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353

انشطة خارج  -امة وتشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف والصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها ال -الموجهه لمحدودى الدخل 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123: المماوالت العامة والمتخصصة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم   72لانون 

 -الهرم  -مطبعه ال -ش فٌصل  273شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة  -1شركة  ،     Alefbitsالفبٌتس للبرمجٌات  -  539

اعمال التوصٌف  -2وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء 3للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها  والتحلٌل والتصمٌم

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت  -4لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

 -1، عن  7624برلم  23191328،لٌدت فى  533330333اسبات   ،رأس مالها   ادخال البٌانات على الح -5وصورة وبٌانات 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة 

مٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات اعمال التوصٌف والتحلٌل والتص -2التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها 3بمختلف انواعها 

الحاسبات ، ادخال البٌانات على  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4والتدرٌب علٌها 

 -مٌدان مسجد الصحابة من مصدق  22بجهة : 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف 6شركة  ،  وبالوسائل االلكترونٌة    Alefbitsالفبٌتس للبرمجٌات  -  543

اول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تز -انواعها 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

حصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

، عن وبالوسائل  7624برلم  23191328،لٌدت فى  533330333على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6االلكترونٌة 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 22لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -مٌدان مسجد الصحابة من مصدق 

   soucha                                    fashion                                 multinationalسوشا لالذٌاء العالمٌه                  -  541

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -غٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة شركة  ،  الامة وتش

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

،لٌدت  45333330333والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -جاهزة ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس ال 7349برلم  23191313فى 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ال

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -البولٌجون  - 3مبنى رلم  - 433وحده رلم 

شركة  ،  االستثمار العمارى " المماوالت العامة "    Top Business for Contractingتوب بٌزنس للمماوالت  -  542

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة 

ها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ل

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن االستثمار العمارى " المماوالت العامة " التورٌدات  7635برلم  23191329،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -العمومٌة 

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 

 -الهرم  -ورة نصر الث -برج جوهرة االهرام  B3 -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول 

شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والترٌكو    Cross Stitchكروس ستتش للمالبس الجاهزة  -  543

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -واالشغال الٌدوٌة 

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 

،  7366برلم  23191314،لٌدت فى  533330333اشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والترٌكو واالشغال الٌدوٌة 

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ش  13رة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

 -مصرف جالل متفرع من ش فٌصل بجوار مدرسة المستمبل 

شركة  ،  التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت    EVENT AND COOLINGاٌفنت اند كولٌنج للتجارة والتوكٌالت التجارٌة  -  544

 ال الوكالة التجارٌة فً شؤن تنظٌم أعم 1981لسنة  123التجارٌة وتلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ٌجوز  -التصنٌع لدى الغٌر لالجهزة الكهربائٌة واجزائها بكافة انواعها  -تجارة وتوزٌع وتسوٌك االجهزة الكهربائٌة بكافة انواعها  -

لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 533330333تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

لسنة  123، عن التورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  7416برلم  23191316،لٌدت فى 

 وكالة التجارٌة فً شؤن تنظٌم أعمال ال 1981

ٌجوز  -التصنٌع لدى الغٌر لالجهزة الكهربائٌة واجزائها بكافة انواعها  -تجارة وتوزٌع وتسوٌك االجهزة الكهربائٌة بكافة انواعها  -

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

 15بلون  66ش  3/4اونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ، بجهة : تع

 -غرب سومٌد  - 6المجاورة  13/ 

شركة  ،  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما    EVENT AND COOLINGاٌفنت اند كولٌنج للتجارة والتوكٌالت التجارٌة  -  545

حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 7416برلم  23191316،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -غرب سومٌد  - 6المجاورة  13/  15بلون  66ش  3/4نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  دارة الصٌدلٌات   Pyramids  Health Careبٌرامٌدز هلٌث كٌر    -  546

 تجارة األدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الطبٌة والمعملٌة والكٌماوٌات والكواشف

 والمحالٌل الطبٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  5333330333الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة   ،رأس مالها   

 ، عن دارة الصٌدلٌات 7188برلم  23191333

 دوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الطبٌة والمعملٌة والكٌماوٌات والكواشفتجارة األ

 والمحالٌل الطبٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 كالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الو

 -الهرم  -أ ش فاطمة رشدي 12الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة ، بجهة : 

 ،  لهذا الغرض شركة    Pyramids  Health Careبٌرامٌدز هلٌث كٌر    -  547

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 مماوالت تجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌة من فرش و اثاث و اجهزة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

،  7188برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 ا الغرضعن لهذ

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 مماوالت تجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌة من فرش و اثاث و اجهزة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -أ ش فاطمة رشدي 12مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 ة   شركة  ،  الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتفٌفا ماكس للصناعات الدوائٌ -  548

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 7681برلم  23191331،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض.

 ول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزا

 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

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة

 -حدائك األهرام  -ع  255نشاطها. ، بجهة : 

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  محسن دمحم سٌد وشركاه   شركة  ،   -  549

 التسمٌن أو اللحوم.

 لن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذ 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  

لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم وما  2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن  7657برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     2338

 إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  

لسنة  356ٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الجمهور 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -فٌصل -ش احمد لرنى تماطع ش ام المرى من ش المساكن38، بجهة :  2338

أركن للمماوالت العامة والتجارة   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  -  553

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  7372برلم  23191314،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

حدائك  -منطمة ح  - 33عمارة  -الدور الرابع  - 21الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -االهرام 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /   -اوالت العامة أركن للمماوالت العامة والتجارة   شركة  ،  المم -  551

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً  -التورٌدات العمومٌة 

لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم  ولرار 2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  -المستصلحة. 

. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  2338

، عن  7372برلم  23191314،لٌدت فى  2533330333او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   

استصالح وتجهٌز األراضً  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   -والت العامة المما

فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس  -بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. 

. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  2338لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم ولرار  2337لسنة  353الوزراء رلم 

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى ، 

 -ام حدائك االهر -منطمة ح  - 33عمارة  -الدور الرابع  - 21بجهة : شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

زاد لرعاٌة وتؤهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز لرعاٌة وتؤهٌل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -  552

 والتدرٌب واإلرشاد النفسً واألسري.

 لهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعما

 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

 اخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مركز لرعاٌة وتؤهٌل ذوي االحتٌاجات  7529برلم  23191322،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الخاصة والتدرٌب واإلرشاد النفسً واألسري.

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً 

 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -أمام المغسلة األمرٌكٌة -التفتٌش  -شارع سعدزغلول  -نشاطها. ، بجهة : برج الزهور

تجارة   -د البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الموا   HPTتن   -االهرام بالست  -  553

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -المواد البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها 

ٌ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

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  7232برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تجارة المواد البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها   -مواد البالستٌكٌة بكافة اشكالها وانواعها ال

تشترن باى وجه 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 مصر او فى الخارج 

 -امام االستدٌوهات  -طرٌك المحاجر  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شبرامنت  

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   HPTتن   -االهرام بالست  -  554

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  7232برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 -امام االستدٌوهات  -طرٌك المحاجر  -، بجهة : شبرامنت  

شركة  ،  االنتاج الفنى والتوزٌع والتسجٌل    NO   REGULAR                 PRODUCTIONSنو رجٌولر برودكشنز   -  555

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -بٌع وشراء واستغالل حموق الملكٌة الفكرٌة المرتبطة بالنشاط  - -الموسٌمى 

او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 الزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

بٌع وشراء  - -، عن االنتاج الفنى والتوزٌع والتسجٌل الموسٌمى  7473برلم  23191323،لٌدت فى  333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -واستغالل حموق الملكٌة الفكرٌة المرتبطة بالنشاط 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌره

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل
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الدور  -ش علً بن ابى طالب  6الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى 

 - 1االرضى شمة 

شركة  ،  المماوالت العامة    MS  Smart  for General  Contractingام اس سمارت للمماوالت العمومٌة   -  556

 التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  -والمتخصصة والمتكاملة واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة 

ٌ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 

،لٌدت فى  533330333طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

تجارة العامة والتوزٌع فٌما ال -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة  7143برلم  23191331

 التورٌدات العمومٌة -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 

لهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ا

 -الحً الرابع  -طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : مركز المدٌنة التجاري

 -اكتوبر 6

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة    MS  Smart  for General  Contractingام اس سمارت للمماوالت العمومٌة   -  557

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7143برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -وبراكت 6 -الحً الرابع  -الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مركز المدٌنة التجاري

شركة  ،     Integrated Engineering Solution Companyالحلول الهندسٌة المتكاملة                            -  558

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

  

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7626برلم  23191328،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -جانبى  6واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -لز الحى السابع عشر بفرلى هٌ - 1خ  13ف

شركة  ،  "   Integrated Engineering Solution Companyالحلول الهندسٌة المتكاملة                            -  559

 التورٌدات العمومٌة (الحكومٌة و غٌر الحكومٌة). 

 المتنملة لما سبك.تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة  - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2333لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

،لٌدت فى  533330333ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   ٌجوز لها 

 التورٌدات العمومٌة (الحكومٌة و غٌر الحكومٌة). ، عن " 7626برلم  23191328

 المتنملة لما سبك.تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة  - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2333لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

الحى  - 1خ  13ف -جانبى  6ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : محل رلم ٌجوز لها 

 -الشٌخ زاٌد  -السابع عشر بفرلى هٌلز 
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الخاصة. أسامه حسن سٌد عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  انشاء او اداره او تشغٌل المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات  -  563

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

، عن انشاء او اداره او تشغٌل المدارس الخاصة والمعاهد  7386برلم  23191315،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  والجامعات الخاصة. مع مراعاة

 -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لرٌة االهون 

 شركة  ،  وكٌل فنانٌن   CLAKEET CASTING AGENCYكالكٌت كاستنج اجنسى  -  561

 ه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو

 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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 نشاطها.

 ، عن وكٌل فنانٌن 7499برلم  23191321،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش االعناب 1نشاطها. ، بجهة : 

كون لها مصلحة او تشترن ٌجوز للشركة ان ت -بٌت نوارة المغرب للتجمٌل   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل  -  562

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الامة وتشغٌل وادارة مركز تجمٌل  7632برلم  23191324،لٌدت فى  133330333مالها   

وة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوج

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 -الهرم  -الشٌشٌنى  -الدور االول  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج كاسٌل 

دوبا أجرو إٌجٌبت المحدودة   شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  -  563

ة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحت

 لمباشرة نشاطها

  

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  7634برلم  23191328،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام ال

 -فٌصل  -بجوار مدرسة االورمان  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الٌبٌنى 

لمعدات واالالت الزراعٌة والمصائد والمبٌدات توزٌع وتورٌد االدوات وا دوبا أجرو إٌجٌبت المحدودة   شركة  ،  " -  564

 الزراعٌة والبذور واالسمدة والتماوي وادوات ومستلزمات الصحة العامة
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 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة ( " -التورٌدات العمومٌة  "

 ٌرالتصد "

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. "

 23191328،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

واالالت الزراعٌة والمصائد والمبٌدات الزراعٌة والبذور واالسمدة والتماوي  توزٌع وتورٌد االدوات والمعدات ، عن " 7634برلم 

 وادوات ومستلزمات الصحة العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

 إلامة وتشغٌل مخازن البضائع )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة ( " -التورٌدات العمومٌة  "

 التصدٌر "

 ستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.ا "

 -فٌصل  -بجوار مدرسة االورمان  -، بجهة : ش الٌبٌنى  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم دوبا أجرو إٌجٌبت المحدودة   شركة  ،   -  565

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -ارع السمكٌة .إلامة المز "

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 . 2338لسنة  356ئٌس الجمهورٌة رلم ، عن ولرار ر 7634برلم  23191328،لٌدت فى  533330333

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -مكٌة .إلامة المزارع الس "

 -تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : ش الٌبٌنى 

 -فٌصل  -بجوار مدرسة االورمان 

ٌل هللا بن حمٌد الحربى وشرٌكه   شركة  ،  الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة رجا هللا بن دخ -  566

غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا -الغرض 

، عن الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى  7673برلم  23191333،لٌدت فى  3333330333نشاطها  ،رأس مالها   

المختصة وبما ال ٌخل باحكام حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -الهرم  -المطبعه  -ش فٌصل  273الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شغٌل مصنع لتصنٌع مواد ومستلزمات التعبئة والتغلٌف  مع مراعاة أحكام دمحم احمد حسن وشركاه   شركة  ،  الامة وت -  567

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
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 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تلزمات التعبئة ، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد ومس 7557برلم  23191323،لٌدت فى  6333330333،رأس مالها     

والتغلٌف  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -منشاة طاهر  -نشاطها . ، بجهة : تجمع اوالد هٌبه 

شركة  ،  التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للش ركة أن تكون    ECO GREENإٌكو جرٌن للصناعه  -  568

لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

وز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌج

 والئحته التنفٌذٌة . 

، عن التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  وٌجوز للش  7691برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها  ركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من

على تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام 

 -شارع الهرم  443المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : 

 ابراهٌم عمر شاكر وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والطباعة على االلمشة -  569

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والطباعة  7733برلم  23191331،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 على االلمشة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 - 34لطعة -1مج-نشاطها. ، بجهة : الحى العاشر

 شركة  ،  االستثمار و التسوٌك العمارى .   RAKAN MISRتثمار العمارى راكان مصر لالس -  573

شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر و مدها بالمرافك -

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة  2337لسنة  353لم صرف ( مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ر -مٌاه  -األساسٌة) كهرباء 

  2338لسنة  356مصر العربٌة رلم 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة -التصدٌر-التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

، عن االستثمار و  7289برلم  23191339،لٌدت فى  13333330333استزراع   ،رأس مالها   -التً تجعلها لابلة لالستزراع

 التسوٌك العمارى .

شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها او تاجٌرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر و مدها بالمرافك -

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة  2337لسنة  353م صرف ( مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رل -مٌاه  -األساسٌة) كهرباء 

  2338لسنة  356مصر العربٌة رلم 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة -التصدٌر-التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور -ع توٌن تاورمشرو Aاستزراع ، بجهة : للشركة مبنى-التً تجعلها لابلة لالستزراع

شركة  ،  األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون    RAKAN MISRراكان مصر لالستثمار العمارى  -  571

 الغمراألراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك 

 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

،لٌدت فى  13333330333صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى م
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، عن األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض  7289برلم  23191339

 راالستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغم

 2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

-مشروع توٌن تاور Aو فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : للشركة مبنىلد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر ا

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور 

شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    RAKAN MISRراكان مصر لالستثمار العمارى  -  572

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

 لمباشرة نشاطها

  

  

  

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  7289برلم  23191339،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

ة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌ

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26امتداد محور -مشروع توٌن تاور Aالالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : للشركة مبنى

وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر ولطع بولى شركة  ،   الامة    AMAN THERMأمان ثٌرم للصناعات البالستٌكٌة   -  573

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -التورٌدات العمومٌة  -تصنٌع مواسٌر ولطع بولى بروبلٌن لدى الغٌر  -بروبلٌن 

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

،  7335برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

التورٌدات  -تصنٌع مواسٌر ولطع بولى بروبلٌن لدى الغٌر  -تشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر ولطع بولى بروبلٌن عن الامة و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -العمومٌة 

صر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى م

: تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة 

 -الهرم  -ش محمود حلمً  48

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   AMAN THERMتٌكٌة  أمان ثٌرم للصناعات البالس -  574

  

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  7335برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -ش محمود حلمً  48، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ للبضائع والتخلٌص    Esh7n Expressاشحن اكسبرٌس  -  575

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -توصٌل الطلبات للمنازل ) دٌلفرى(  -الجمركى.  

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضه

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌغ للبضائع  7356برلم  23191314،لٌدت فى  53330333  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -توصٌل الطلبات للمنازل ) دٌلفرى(  -والتخلٌص الجمركى.  

او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 
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 218 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برج الصفا ش  92الزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 -مٌدان كدٌنة الطلبة  -العلمٌن 

شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق    MCKINSEY TOURISM MARKETINGمكنزى للتسوٌك السٌاحى   -  576

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  2312ة لسن 333والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

وما ورد  2337سنة ل 353خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  1333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها    -.  2338لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار  7675برلم  23191333

االستثمار العمارى  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2312 لسنة 333الوزارى رلم 

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه 

ٌجوز للشركة ان  -.  2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337نة لس 353ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المهندسٌن  -ٌولو  26شارع  3بالدور الرابع بعد االرضً والمٌزانٌن بالعمار رلم  3تكون لها ، بجهة : شمة رلم 

تشترن باى وجه من الوجوة شركة  ،  مصلحة او    MCKINSEY TOURISM MARKETINGمكنزى للتسوٌك السٌاحى   -  577

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

لموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  7675برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333،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 

مها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلح

بالدور الرابع بعد  3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

 - المهندسٌن -ٌولو  26شارع  3االرضً والمٌزانٌن بالعمار رلم 

الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -تعهدات فنٌة   -السالم   شركة  ،  المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة  -  578

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -االستثمار العمارى .  -

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس 

الامة  -تعهدات فنٌة   -، عن المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة  7264برلم  23191338فى  ،لٌدت 1333330333مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -االستثمار العمارى .  -وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

 -دمحم كامل مرسً  -أ  4الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

 السالم   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها -  579

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7264برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 -دمحم كامل مرسً  -أ  4لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   Sila  ST  سٌال استٌل   -  583

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 فٌذٌة، عن ألحكام المانون و الئحته التن 7551برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -اكتوبر 6 -الحى الثالث  -المجاورة الثامنة 1731نشاطها. ، بجهة : 

اعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولو جوالٌف سولٌوشنز   شركة  ،  " -  581

 أنواعها .

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 لوسائل اإللكترونٌة . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبا -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  ، عن " 7426برلم  23191316،لٌدت فى  533330333أعمال   ،رأس مالها    -

 انات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .ولواعد البٌ

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إللكترونٌة . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل ا -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض  47أعمال ، بجهة :  -

 جوالٌف سولٌوشنز   شركة  ،  التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -  582

 و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  تنفٌذ -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 ل علً ترخٌص من الجهات المعنٌة .إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصو -

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على   ،رأس  -

 ، عن التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  7426برلم  23191316،لٌدت فى  533330333مالها   

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 د الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة .إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بع -

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ، بجهة :  -

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض  47

 ه والتلٌفزٌونجوالٌف سولٌوشنز   شركة  ،  ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاع -  583



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

 ( 2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 ز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراك -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

، عن ترخٌص من الجهات  7426برلم  23191316،لٌدت فى  533330333حاضنات األعمال التكنولوجٌة   ،رأس مالها    -

 فزٌونالمعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌ

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

 ( 2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 نولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تك -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض  47حاضنات األعمال التكنولوجٌة ، بجهة :  -

 جوالٌف سولٌوشنز   شركة  ،  ودعم رٌادة األعمال. -  584

لمحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل ا -

 والثمافً والفنً.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

 التورٌدات العمومٌة -

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -

النذار والبوابات االلكترونٌة ومعدات السالمة وانظمة الحرٌك واالنظمة تورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة وأجهزة ا -

 الكهرومٌكانٌكٌة

برلم  23191316،لٌدت فى  533330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها    -

 ، عن ودعم رٌادة األعمال. 7426

تملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى ال -

 والثمافً والفنً.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

 التورٌدات العمومٌة -

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -

لبوابات االلكترونٌة ومعدات السالمة وانظمة الحرٌك واالنظمة تورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة وأجهزة االنذار وا -

 الكهرومٌكانٌكٌة

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض  47ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :  -

التى لد تعاونها على تحمٌك جوالٌف سولٌوشنز   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -  585

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  7426برلم  23191316،لٌدت فى  533330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض  47الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،   تجارة وبٌع و شراء االعالف وخاماتها   COMPLEXكومبلكس  -  586

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرض

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

 ، عن تجارة وبٌع و شراء االعالف وخاماتها 7216برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333

 اد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةاالستٌر

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 لجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من ا

 31/32ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  -شارع مول الفور ماكس  D 36مكتب 

 بٌهة باعمالهاشركة  ،  اعماال ش   COMPLEXكومبلكس  -  587

 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

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

 نشاطها.

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها 7216برلم  23191337،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 حكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً أل

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -شارع مول الفور ماكس  D 36مكتب  31/32نشاطها. ، بجهة : عمارة 

 شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Pyramids  Health Careبٌرامٌدز هلٌث كٌر    -  588

 نشاطها.

 ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7188برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -أ ش فاطمة رشدي 12نشاطها. ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -تورٌد االغذٌة والمشروبات  -شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  روٌال ستار الدارة المطاعم   -  589

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

وز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌج

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

تورٌد  -، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  7229برلم  23191337،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -االغذٌة والمشروبات 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -ش االبرق  43الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تجاره الجمله والتجزئه لجمٌع انواع المواد الغذائٌة داخل المناطك  عظٌم ناصر حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  "عبدال -  593

النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد 

  2338لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم و  2337لسنة  353بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

ٌع انواع المواد تجاره الجمله والتجزئه لجم ، عن " 7683برلم  23191331،لٌدت فى  21333330333،رأس مالها     

الغذائٌة داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما 

لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2337لسنة  353مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2338  

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -الحى االول  -المجاورة الرابعة  718الدور االرضى عمار رلم  1بجهة : شمة 

 :2317لسنة  72مٌنا مجدي منٌر وشركاه   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  591

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء والكهرباء والبالستٌن من مزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتها

 وتجمٌع اجزائها ومكونتها وتركٌبها

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى فً هاتٌن

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

، عن انشطةداخل  7633برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس   ،رأس مالها   

 :2317لسنة  72لانون 

 تشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء والكهرباء والبالستٌن من مزجها او خلطها او معالجتها او تشكٌلها او تعبئتهاالامة و

 وتجمٌع اجزائها ومكونتها وتركٌبها

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالت

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -ح حدائك االهرام  432فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356رئٌس  الجمهورٌةرلم ولرار  2337لسنة  353مٌنا مجدي منٌر وشركاه   شركة  ،  الوزراء رلم  -  592

 2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الخٌول- 1

 الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة- 2

 3333330333االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى   ،رأس مالها   

 لسنة 356الجمهورٌةرلم   ولراررئٌس  2337لسنة  353، عن الوزراء رلم  7633برلم  23191324،لٌدت فى 

 2338 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌة الخٌول- 1

 الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة- 2

 -ح حدائك االهرام  432االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى ، بجهة : 

 مٌنا مجدي منٌر وشركاه   شركة  ،  المدٌم فٌما عدا منطمة -  593

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

 ات عنمشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحد -

 خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة.

 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . -

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التصدٌر

 نطمة، عن المدٌم فٌما عدا م 7633برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333تلتزم   ،رأس مالها   

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

 الوحدات عنمشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن  -

 خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة.

 مشروعات اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . -

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التصدٌر

 -ح حدائك االهرام  432تلتزم ، بجهة : 

الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار مٌنا مجدي منٌر وشركاه   شركة  ،   -  594

 وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 لواردة بذات المانون.األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز ا

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل  7633برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 ون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةلألنشطة الواردة بمان

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 -ح حدائك االهرام  432نشاطها. ، بجهة : 

إنجً أحمد عبدهللا حسان وشرٌكها   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع فٌشة كهربائٌة بالسلن الموصل وشرٌط لحام  -  595

بالستٌن لألسالن الكهربائٌة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  7692برلم  23191331،لٌدت فى  3333330333رأس مالها   الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،

فٌشة كهربائٌة بالسلن الموصل وشرٌط لحام بالستٌن لألسالن الكهربائٌة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 -مخازن الشباب  279طها. ، بجهة : لطعة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

 نبرة لالنتاج الصوتى   شركة  ،  لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  596

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 فة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 نشاطها.

 ، عن لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7458برلم  23191317،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 -الهرم  - 2شمة  -الدور االرضى  -شارع مدكور 4نشاطها. ، بجهة : 

 :2317لسنة  72شركة  ،   انشطةداخل لانون    KWARIZMخوارزم لتمنٌات السٌارات        -  597

 اعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعةت كنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صن-1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 نات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌا- 3

 علٌها .

، عن  7573برلم  23191323،لٌدت فى  233330333إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة   ،رأس مالها   - 4

 :2317لسنة  72انشطةداخل لانون 

 تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعةت كنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و -1

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .- 2

 م المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظ- 3

 علٌها .

أ مجمع االردنٌة شارع مكة المكرمة الحى  4الدور الثانى مبنى  232إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة ، بجهة : مكتب - 4

 -اكتوبر 6 -المجاورة االولى -السابع 

 ،  منصوت وصورة وبٌانات .  شركة   KWARIZMخوارزم لتمنٌات السٌارات        -  598

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات تنفٌذ- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 الصناعٌة .

 ، عن منصوت وصورة وبٌانات . 7573برلم  23191323،لٌدت فى  233330333مشروعات   ،رأس مالها   - 12

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6

 ا .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌه- 7

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 8

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 13

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 الصناعٌة .

 6 -المجاورة االولى -أ مجمع االردنٌة شارع مكة المكرمة الحى السابع  4الدور الثانى مبنى  232بجهة : مكتب  مشروعات ،- 12

 -اكتوبر

شركة  ،  البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم    KWARIZMخوارزم لتمنٌات السٌارات        -  599

 علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

 (2333لسنة  64مشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم و

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 وٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتط- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

، عن البحث  7573برلم  23191323،لٌدت فى  233330333األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي   ،رأس مالها   - 16

 والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

 (2333لسنة  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.- 14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 15

أ مجمع االردنٌة شارع مكة المكرمة الحى  4الدور الثانى مبنى  232األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي ، بجهة : مكتب - 16

 -اكتوبر 6 -المجاورة االولى -السابع 

 ،  منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه  شركة   KWARIZMخوارزم لتمنٌات السٌارات        -  633

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 تجاره الجمله والتجزئه للسٌارات

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

لشركةالتسوٌك تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام ا

 االلكترونى عبر االنترنتالطباعة لدى الغٌرنشر وتوزٌع الكتب الدعاٌة واالعالن

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 
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 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما  7573برلم  23191323،لٌدت فى  233330333األنشطة   ،رأس مالها   

 فً ذلن رلمنه

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 تجاره الجمله والتجزئه للسٌارات

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةالتسوٌك تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى 

 االلكترونى عبر االنترنتالطباعة لدى الغٌرنشر وتوزٌع الكتب الدعاٌة واالعالن

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -اكتوبر 6 -المجاورة االولى -أ مجمع االردنٌة شارع مكة المكرمة الحى السابع  4الدور الثانى مبنى  232شطة ، بجهة : مكتب األن

 شركة  ،  خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون   KWARIZMخوارزم لتمنٌات السٌارات        -  631

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها 

 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

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع 

 نشاطها.

  

، عن خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات  7573برلم  23191323،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 المانون

 لحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مص

 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

 اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مر

 -اكتوبر 6 -المجاورة االولى -أ مجمع االردنٌة شارع مكة المكرمة الحى السابع  4الدور الثانى مبنى  232نشاطها. ، بجهة : مكتب 

،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   شركة   TRENDترٌند للبرمجٌات   -  632

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن كما ٌجوز لها ان تندمج فى  7333برلم  23191313فى  ،لٌدت 1333330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -مٌدان فٌنً  1 -الدرو  الثامن  - 82: شمة السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

مماوالت االعمال  -تنفٌذ للمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -  633

 مماوالت اعمال شبكات التٌار الخفٌف التورٌدات العمومٌة -الكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة 

الامة او تشغٌل  -تخطٌط وإلامة المدن العمرانٌة الجدٌدة   -العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  تخطٌط والامة المناطك -

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات  -وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها 
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 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة   ،رأس مالها    - تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

مماوالت االعمال  -، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  7347برلم  23191313،لٌدت فى  2533330333

 مماوالت اعمال شبكات التٌار الخفٌف التورٌدات العمومٌة -الكهرومٌكانٌكٌة وااللكترونٌة 

الامة او تشغٌل  -تخطٌط وإلامة المدن العمرانٌة الجدٌدة   -مناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات تخطٌط والامة ال -

الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات  -وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها 

المجاورة  - 9انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة ، بجهة : لطعة  -نملها تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط 

 -المنطمة الخامسة حً عمارات  -الحً الخامس  -الرابعة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تنفٌذ للمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  وادارتها واستغاللها وصٌانتها  -  634

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى  تشترن باى وجه من

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

ٌجوز للشركة ان تكون  -، عن وادارتها واستغاللها وصٌانتها  7347برلم  23191313،لٌدت فى  2533330333،رأس مالها     

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ل على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -المنطمة الخامسة حً عمارات  -الحً الخامس  -المجاورة الرابعة  - 9لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة 

 النهرٌن فارما لتجارة االدوٌة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة. -  635

 جه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي و

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستلزمات الطبٌة. 7533برلم  23191322،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون

 -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع الجٌش عماره حجازي هرٌدي العٌاط غرب مدٌنة العٌاط 

مه اواداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه (الا1الماسٌه التمنٌه لتكنولوجٌا البرمجٌات   شركة  ،   -  636

(الامه وتشغٌل وصٌانه شبكات نمل 2والالسلكٌه بعد   الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها .  

صول على ترخٌص من الجهات الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه   وخدمات االنترنت بعد الح

أعمال التوصٌف  - -5التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت    -4(تصمٌم الموالع االلكترونٌه   3المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها.  

 (الامه1، عن  7596برلم  23191324،لٌدت فى  533330333والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات   ،رأس مالها   

اواداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه بعد   الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه وفما 

(الامه وتشغٌل وصٌانه شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه   2للموانٌن المعمول بها .  

 -4(تصمٌم الموالع االلكترونٌه   3ل على ترخٌص من الجهات المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها.  وخدمات االنترنت بعد الحصو

 -ش الجهاد  6أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات ، بجهة :  - -5التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت   

 -لمهندسٌن ا -مٌدان لبنان  - 73الشمة رلم  -الدور السابع 

أعمال إنتاج وتطو ٌر البرامج  -الماسٌه التمنٌه لتكنولوجٌا البرمجٌات   شركة  ،  والتطبٌمات بمختلف أنواعها .   -  637

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره  -والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها   والتدرٌب علٌها .   
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 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  -6إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    -من صوت وصورة وبٌانات .    المختلفة

ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات   والدراسات المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده رأس المال 

، عن والتطبٌمات بمختلف أنواعها  7596برلم  23191324،لٌدت فى  533330333ستشارات   ،رأس مالها   واالستحواذ وكذا اال

 -أعمال إنتاج وتطو ٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها   والتدرٌب علٌها .    -.  

إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    -من صوت وصورة وبٌانات .    إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات   والدراسات المتعلمه  -6

مٌدان لبنان  - 73الشمة رلم  -الدور السابع  -ش الجهاد  6ستشارات ، بجهة : بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده رأس المال واالستحواذ وكذا اال

 -المهندسٌن  -

الماسٌه التمنٌه لتكنولوجٌا البرمجٌات   شركة  ،  المالٌه عن االوراق المالٌه   النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق  -  638

(التجاره العامه والتورٌدات العمومٌه 7ق رأس المال   والئحته التنفٌذٌه ( .  من لانون سو 27المالٌه المنصوص علٌها فى ا لماده 

الوساطه التجارٌه فى كافة  -13المماوالت العمومٌه والمتخصصه .   -9التصدٌر .   -8والتوزٌع لكل ما هو مسموح به لانونا   

والندوات والحفالت العامه بشرط استصدار التراخٌص  الامه و تنظٌم المعارض والمإتمرات -11المجاالت المسموح بها لانونا .  

، عن المالٌه عن  7596برلم  23191324،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      -12الالزمه لكل   معرض على حده   

رأس المال   من لانون سوق  27االوراق المالٌه   النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى ا لماده 

المماوالت  -9التصدٌر .   -8(التجاره العامه والتورٌدات العمومٌه والتوزٌع لكل ما هو مسموح به لانونا   7والئحته التنفٌذٌه ( .  

الامه و تنظٌم المعارض  -11الوساطه التجارٌه فى كافة المجاالت المسموح بها لانونا .   -13العمومٌه والمتخصصه .  

 -ش الجهاد  6، بجهة :  -12الندوات والحفالت العامه بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لكل   معرض على حده   والمإتمرات و

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  - 73الشمة رلم  -الدور السابع 

لممروءة و المرئٌة    مع الماسٌه التمنٌه لتكنولوجٌا البرمجٌات   شركة  ،  الدعاٌه و االعالن بكافه الوسائل المسموعه و ا -  639

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص ا لالزمة لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن 

لى تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ع

تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون 

، عن الدعاٌه و االعالن بكافه الوسائل  7596برلم  23191324،لٌدت فى  533330333والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

لمرئٌة    مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص ا لالزمة المسموعه و الممروءة و ا

لممارسة هذه األنشطة   وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول 

ضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غر

مٌدان  - 73الشمة رلم  -الدور السابع  -ش الجهاد  6تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -لبنان 

 المماوالت العامة واٌت هاوس لالعمال المتكاملة   شركة  ،  -  613

 اعمال التشطٌبات -

 االستثمار العمارى .

 تورٌد مواد البناء والدٌكور

 التورٌدات الكهربائٌة -

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 و التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الت العامة، عن المماو 7589برلم  23191324،لٌدت فى  253330333مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعمال التشطٌبات -

 االستثمار العمارى .

 تورٌد مواد البناء والدٌكور

 التورٌدات الكهربائٌة -

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر  6-ورة األولىالمجا -مركز المدٌنة التجارى  -ثانى علوى  83مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : الوحدة التجارٌةرلم 

 الحى الرابع

واٌت هاوس لالعمال المتكاملة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  611

 الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7589برلم  23191324،لٌدت فى  253330333،رأس مالها     

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 الحى الرابع -اكتوبر  6-المجاورة األولى -مركز المدٌنة التجارى  -ثانى علوى  83نشاطها. ، بجهة : الوحدة التجارٌةرلم 

         Circle  for Programming             & Electronicسٌركل للبرمجة والتطبٌمات اإللكترونٌة                        -  612

Applications    شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال

 شبٌهة باعمالها

 تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد

 تلحمها بهها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  7338برلم  23191313،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 تلحمها بهها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 - الدلى -شارع عبدالعزٌز سلٌم من شارع الثورة  3نشاطها. ، بجهة : 

امتٌاز للتؤهٌل الشامل والخدمات الطبٌة   شركة  ،  انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لألطفال الطبٌعٌٌن وذوى  -  613

 االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة التخاطب والتؤهٌل النفسً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد "الا -الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى العالج الطبٌعً والتؤهٌل النفسً  - 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -البشرٌة 

ة   ،رأس مالها   باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالف

، عن انشاء وتشغٌل مركز متخصص لتدرٌب لألطفال الطبٌعٌٌن وذوى  7591برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333

 االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لغة التخاطب والتؤهٌل النفسً

لامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد "ا -الامة وتشغٌل مركز طبى متخصص فى العالج الطبٌعً والتؤهٌل النفسً  - 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -البشرٌة 

لفة ، بجهة : الدور باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

 -أ ش الهرم  242 -الثالث 

تراست ارلام   شركة  ،  تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  -  614

العاملة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  7693برلم  23191331،لٌدت فى  533330333فى الخارج كما   ،رأس مالها    مصر او

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن 

من لانون سوق راس المال  27لعاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة االوراق المالٌة النشطة الشركات ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -والئحتة التنفٌذٌة ( 

اكتوبر  6 -فدان  27ال  - 331فى الخارج كما ، بجهة : لطعة شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

 -اول 

وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  -  615

ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌ

،لٌدت فى  1333330333السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ات ، عن التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ 7394برلم  23191315

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -حدائك  -ن البوابة الرابعة  72 -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث 

 -االهرام 

وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  "النمل البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى (  ) ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى  -  616

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل  المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص 

ة العامة للطرق والكباري والنمل البرى مع األخذ فً االعتبار بؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة بمزاولة النشاط من الهٌئ

  -النمل السٌاحً أو الرحالت( 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات    -1

، عن "النمل البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى (  )  7394برلم  23191315،لٌدت فى  133333.000،رأس مالها   

ال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل  المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد بسجل 

ئة العامة للطرق والكباري والنمل البرى مع األخذ فً االعتبار بؤن الهٌئة ال الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌ

  -تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحً أو الرحالت( 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات ، بجهة  -1

 -االهرام  -حدائك  -ن البوابة الرابعة  72 -ث : الدور الثال

اعمال التوصٌف والتحلٌل  -2وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى  -  617

بٌمات وانشاء لواعد _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتط3والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة  -4البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5وبٌانات 

، عن وانشطة التعهٌد  7394برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333تاج وتطوٌر النظم المدمجة   ،رأس مالها   _ ان7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  -2وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

تطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج وال3انواعها 

ادخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4

ن  72 -انتاج وتطوٌر النظم المدمجة ، بجهة : الدور الثالث _ 7_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 6

 -االهرام  -حدائك  -البوابة الرابعة 

_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  وتشغٌلها والتدرٌب علٌها  -  618

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق  -11صاالت وخدمات االنترنت االت -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم  -12الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

ارة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات الامة واد -13خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة  

، عن وتشغٌلها  7394برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار   ،رأس مالها   

 -13تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -9_ اعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8والتدرٌب علٌها 

المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع  -11االت وخدمات االنترنت االتص

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على  -12والنماذج والرسوم الصناعٌة 

رة وتشغٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة وااللمار ، بجهة : الامة وادا -13ترخٌص من الجهات المعنٌة  

 -االهرام  -حدائك  -ن البوابة الرابعة  72 -الدور الثالث 

وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة  -  619

شروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد م -14والتلٌفزٌون 

انشاء وادارة مراكز  -15(  2333لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى  -16المعلومات التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا 

، عن  7394برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333_   ،رأس مالها    17مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

عات البحث والتطوٌر مشرو -14الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌة وال ٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 

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(  2333لسنة  64لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

_ ،  17انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -16علومات الم

 -االهرام  -حدائك  -ن البوابة الرابعة  72 -بجهة : الدور الثالث 

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -18وصلنً لخدمات النمل   شركة  ،  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال  -  623

التجارة  -المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

تصمٌم  -الامة وتشغٌل مراكز االتصاالت ) كول سنتر(  -التسوٌك االلكترونً  -الدعاٌة واالعالن  -االلكترونٌة عبر االنترنت 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ٌل وادارة تطبٌمات الهاتف المحمول وتشغ

، عن حاضنات  7394برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او   ،رأس مالها   

النشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى ا -18االعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة االعمال 

التسوٌك  -الدعاٌة واالعالن  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ٌجوز للشركة ان  -وادارة تطبٌمات الهاتف المحمول  تصمٌم وتشغٌل -الامة وتشغٌل مراكز االتصاالت ) كول سنتر(  -االلكترونً 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ، بجهة : الدور الثالث 

 -االهرام  -حدائك  -ن البوابة الرابعة  72 -

شركة  ،  تجاره الجمله    ALAHRAM   AUTO   SPAREPARTS   COMPANYاالهرام لمطع غٌار السٌارات             -  621

 والتجزئه لمطع غٌار السٌارات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن تجاره الجمله والتجزئه لمطع غٌار السٌارات 7267برلم  23191338،لٌدت فى  633330333،رأس مالها      

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 A127 - A126مول اجٌاد انفنتى محل رلم   -محور خدمات الحى الخامس و السادس  16م نشاطها. ، بجهة : لطعة االرض رل

 الجٌز -اكتوبر 6 -الدور االرضى 

 مصر العلٌا لخدمات الشحن   شركة  ،  تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى -  622

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121ن رلم تلتزم الشركةبؤحكام المانو -

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 التسوٌك العمارى -

 الدعاٌة واالعالن

 ادارة وتشغٌل الهاٌبر والسوبر ماركت

 وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. 

،لٌدت فى  133330333فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن   ،رأس مالها   

 ، عن تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة من الشحن والتفرٌغ والتخلٌص الجمركى 7331برلم  23191313

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982نة لس 121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 التسوٌك العمارى -

 الدعاٌة واالعالن

 ادارة وتشغٌل الهاٌبر والسوبر ماركت

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6 -دجلةبالمزH270تٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن ، بجهة : وحدة فً ها

 -اكتوبر

شركة  ،  المماوالت    ISC    Contracting    And   Generalشركة اى اس سى للمماوالت و التورٌدات العمومٌه  -  623

 العامة و المتكاملة و المتخصصة

 العمومٌةالتورٌدات 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 و المتخصصة ، عن المماوالت العامة و المتكاملة 7537برلم  23191321،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ا بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمه

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -الفردوس  -ب  11شمة  461نشاطها. ، بجهة : 

 72نشطة خاصةبمانون فادى ماجد جرجس الٌاس وشرٌكه   شركة  ،  ا -  624

 نشاطصناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 رج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خا

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 72انشطة خارج لانون 

 72مانون ، عن انشطة خاصةب 7246برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333الامة وتشغٌل مركز   ،رأس مالها   

 نشاطصناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشغٌلها، بما

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى 

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 356لسنة  2338. 

 72انشطة خارج لانون 

 -الهرم  -ش مدرسة االهرام  8الامة وتشغٌل مركز ، بجهة : 

 ،  العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةفادى ماجد جرجس الٌاس وشرٌكه   شركة   -  625

 الدعاٌة واالعالن

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ، وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 راخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 نشاطها.

 ، عن العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 7246برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها      

 الدعاٌة واالعالن

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ، وكذا التتمتع 2317لسنة  72ذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم به

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 خٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 -الهرم  -ش مدرسة االهرام  8نشاطها. ، بجهة : 

 فادى ماجد جرجس الٌاس وشرٌكه   شركة  ،   -  626

 عنوان الفرع المطلوب لٌدة- 6

................................................................................................ 

 عنوان الفرع المطلوب لٌدة- 6، عن  7246برلم  23191338،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     --

................................................................................................ 

 -الهرم  -ش مدرسة االهرام  8، بجهة :  --

       شنت الٌكترٌكس إٌجٌبت                       -  627

CHINT ELECTRICS (Egypt) Co. Ltd    شركة  ،  تصمٌم وصٌانة متنملة لمحطات تولٌد الكهرباء على إختالف مصادرها

مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط إستصدار  -وشبكات توزٌعها  وتجارة المنتجات الكهربائٌة 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و  -نشطة التراخٌص الالزمة لممارسة هذة األ

غٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج 

، عن تصمٌم  7283برلم  23191339،لٌدت فى  533330333لها   فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها او تلحمها بها و ذلن   ،رأس ما

مع مراعاة أحكام  -وصٌانة متنملة لمحطات تولٌد الكهرباء على إختالف مصادرها وشبكات توزٌعها  وتجارة المنتجات الكهربائٌة 

وٌجوز للشركة أن تكون لها  -نشطة الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة األ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 236 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ب 16بنً غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها او تلحمها بها و ذلن ، بجهة : م

 -المرٌه الذكٌه ابو رواش 

 شنت الٌكترٌكس إٌجٌبت                             -  628

CHINT ELECTRICS (Egypt) Co. Ltd    شركة  ،  طبما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . تلتزم الشركة بإلرار حسابات مالٌة

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار 

عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  2317لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

بما ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة . ، عن ط 7283برلم  23191339،لٌدت فى  533330333بذات المانون .  ،رأس مالها   

تلتزم الشركة بإلرار حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

ة خارج لانون االستثمار عدم تمتع االنشط 2317لسنة  72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -ب المرٌه الذكٌه ابو رواش 16بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . ، بجهة : مبنً 

 انتجرٌتد بٌزنس للتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة. -  629

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123الشركةباحكام المانون رلم  تلتزم

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 انٌن المنظمة لةذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضةا من الجةات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجة من الوجوه مع الشركات و غٌرةا التً تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 ، عن التورٌدات العمومٌة. 7374برلم  23191314،لٌدت فى  53333330333

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123باحكام المانون رلم تلتزم الشركة

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضةا من الجةات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لةذا الغرض

 1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجة من الوجوه مع الشركات و غٌرةا التً تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : 

 -بوالق الدكرور -شارع عمربن الخطاب 

 لتورٌدات والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  باعمالهاانتجرٌتد بٌزنس ل -  633

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضةا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لةا ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحتة التنفٌذٌة

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الم

 نشاطها.

 ، عن باعمالها 7374برلم  23191314،لٌدت فى  53333330333،رأس مالها     

 لفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضةا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لةا ان تندمج فً الهٌئات السا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحتة التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -بوالق الدكرور -شارع عمربن الخطاب  1نشاطها. ، بجهة : 

 ت   شركة  ،  منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنةنستفٌد للبرمجٌا -  631

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 م التزام الشركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عد

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

ن منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى ، ع 7224برلم  23191337،لٌدت فى  533330333ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 رلمً بما فً ذلن رلمنة

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 شركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام ال

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 -سٌن المهند -د شارع احمد عرابى  93بالعمارة  15بالدور  14ٌجوز للشركة ، بجهة : شمةرلم 

نستفٌد للبرمجٌات   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول  -  632

 اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

اي وجه من الوجوه مع ، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن ب 7224برلم  23191337،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المهندسٌن  -د شارع احمد عرابى  93بالعمارة  15بالدور  14نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

 العمارى. التنمٌة واالستثمار والتطوٌر-جرافتً للتنمٌة واالستثمار والتطوٌر العماري   شركة  ،   -  633

 المماوالت العامة.-

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.-

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات.-

 تجارة الزٌوت والمشتمات البترولٌة.-

 اٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعماله

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

التنمٌة -، عن  7285برلم  23191339،لٌدت فى  533330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 واالستثمار والتطوٌر العمارى.

 المماوالت العامة.-

 الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.-

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات.-

 تجارة الزٌوت والمشتمات البترولٌة.-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً 

 -شارع الهرم الرئٌسً  299تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : شمة بالدور األرضً بالعماررلم 

 لعماري   شركة  ،  التنفٌذٌةجرافتً للتنمٌة واالستثمار والتطوٌر ا -  634

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 7285برلم  23191339،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 -شارع الهرم الرئٌسً  299نشاطها. ، بجهة : شمة بالدور األرضً بالعماررلم 

 أرو زان   شركة  ،  تورٌد جمٌع انواع الموبٌلٌا والمشغوالت الخشبٌة واألثاث المنزلى والمعدنى والمكتبى بكافة انواعه -  635

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور -

 ٌر وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعدشراء وبٌع وتاج

، عن تورٌد جمٌع انواع الموبٌلٌا والمشغوالت الخشبٌة  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333الامة   ،رأس مالها   

 واألثاث المنزلى والمعدنى والمكتبى بكافة انواعه

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 االستٌراد والتصدٌر

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1982لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 المٌام باعمال التشطٌبات والدٌكور -

 وامتالن االراضى بهدف تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد شراء وبٌع وتاجٌر

 -امبابة -ش السوٌس متفرع من اول طرٌك بشتٌل  4الامة ، بجهة : 

ب والصرف الصحى الامة وتشغٌل محطة لمعالجة مٌاه الشر -الفا مٌدٌكال للتورٌدات الطبٌه   شركة  ،  التورٌدات الطبٌة  -  636

ٌ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 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما 

 -، عن التورٌدات الطبٌة  7145برلم  23191331،لٌدت فى  253330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -ب والصرف الصحى الامة وتشغٌل محطة لمعالجة مٌاه الشر

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 

ش  -ش جامع بالل  55واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -امبابه  -المطار 

 تر ومستلزماتها.ماماس جروب للتورٌدات   شركة  ،  تجارة وتورٌد أجهزة الكمبٌو -  637

 تورٌدات األجهزة اإللكترونٌة ومستلزماتها.

 بٌع وتركٌب كامٌرات المرالبة.

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة األجهزة اإللكترونٌة.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 االستثمار العمارى.

 بٌع وتركٌب مستلزمات شبكات الكمبٌوتر.

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها

،لٌدت فى  533330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

 زماتها.، عن تجارة وتورٌد أجهزة الكمبٌوتر ومستل 7362برلم  23191314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تورٌدات األجهزة اإللكترونٌة ومستلزماتها.

 بٌع وتركٌب كامٌرات المرالبة.

 الامة وتشغٌل مركز لخدمة وصٌانة األجهزة اإللكترونٌة.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 االستثمار العمارى.

 بٌع وتركٌب مستلزمات شبكات الكمبٌوتر.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -شارع عثمان بن عفان  4او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

 -فٌصل  -المساحة

 ورٌدات   شركة  ،  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوماماس جروب للت -  638

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7362برلم  23191314،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -فٌصل  -المساحة -شارع عثمان بن عفان  4نشاطها. ، بجهة : 

:  72شركة  ،  انشطة خاصة بمانون    MMK FOR AGRICULTURAL INVESTMENTام ام ن لالستثمار الزراعى   -  639

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة والمشروبات  -الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المواد والمخالفات بكافة انواعها 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً  -انواعها ماعدا الكحولٌة بكافة 

المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا 

: الامة وتشغٌل مصنع العادة تدوٌر المواد  72، عن انشطة خاصة بمانون  7381برلم  23191315،لٌدت فى  53333330333

استصالح  -ة انواعها الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة والمشروبات ماعدا الكحولٌة بكاف -والمخالفات بكافة انواعها 

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن 

تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك 

المجاورة  -مركز االمل التجاري  -الدور االول  - 44ا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ، بجهة : الوحدة رلم الغمر فٌما عد

 -الحً االول  -الرابعة 

شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    Capital Group Sكابٌتال جروب أس  -  643

 ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاواللوائ

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  7465برلم  23191317،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

ش  13كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 

 -الثمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك    Jet Set Avent-grade service Consultancyجت ست للخدمات االستشارٌة المتطورة  -  641

بشان شركات  2312لسنة  333 السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم

المٌام باعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة  " -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

ٌة وال فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجار 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123باحكام المانون رلم 

 533330333ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع  7556برلم  23191323،لٌدت فى 

" -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مراعاه المرار الوزارى رلم 

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123المٌام باعمال الوساطة والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  

وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 1982

 -مٌدان المساحة  -شارع رشدان  11بالدور السابع عمار رلم  23الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ، بجهة : الشمة رلم 

،  غرضها من شركة     Jet Set Avent-grade service Consultancyجت ست للخدمات االستشارٌة المتطورة  -  642

 -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  " -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 -"إلامة وتنظٌم االمإتمرات والندوات ) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر 

ات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ تمدٌم االستشار

 533330333وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة   ،رأس مالها   

" -عن غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ،  7556برلم  23191323،لٌدت فى 

"إلامة وتنظٌم االمإتمرات والندوات  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  

ات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات تمدٌم االستشار -) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( 

والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات 

 -مٌدان المساحة  -دان شارع رش 11بالدور السابع عمار رلم  23العاملة فى مجال االوراق المالٌة ، بجهة : الشمة رلم 

شركة  ،  المنصوص علٌها    Jet Set Avent-grade service Consultancyجت ست للخدمات االستشارٌة المتطورة  -  643

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27فى المادة 

ٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغ

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 533330333لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوائح والمرارات السارٌة وع

ٌجوز  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27، عن المنصوص علٌها فى المادة  7556برلم  23191323،لٌدت فى 

غٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

على الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

 -مٌدان المساحة  -شارع رشدان  11بالدور السابع عمار رلم  23الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الشمة رلم 

شركة  ،  بٌع وشراء واٌجار واستئجار عمارات وشمك بالعمولة لحساب    RED HOUSEرٌد هاوس للخدمات العمارٌة  -  644

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز  -الغٌر 

او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة

، عن بٌع وشراء واٌجار  7732برلم  23191331،لٌدت فى  233330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان  -واستئجار عمارات وشمك بالعمولة لحساب الغٌر 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

- 3مج  - 11عمارة  - 4والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى االول 

تصنٌع المنتجات البالستٌكٌة شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع ل   Horizon Petrochemicalهوراٌزون للبتروكٌماوٌات  -  645

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والشكتئر المنسوجه والمطبوعه من روالت 

وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

هٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح فى ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت  23333330333والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة والشكتئر المنسوجه والمطبوعه من روالت ، عن الا 7157برلم  23191331فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -بعة المنطمة الصناعٌة الرا - 21التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة رلم 

اوكو لتجارة وبٌع االكسسوارات واألثاث   شركة  ،  تجارة وبٌع وتوزٌع وتورٌد االكسسوارات المنزلٌة واألثاث والهداٌا  -  646

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -)عدا الهداٌا السٌاحٌة ( 

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعماله

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

،  7673برلم  23191333،لٌدت فى  253330333لالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -عن تجارة وبٌع وتوزٌع وتورٌد االكسسوارات المنزلٌة واألثاث والهداٌا )عدا الهداٌا السٌاحٌة ( 

ماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اع

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

لى كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -شارع ابو المعالى  12لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن    Property Plazaبروبرتى بالزا  -  647

وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  7647برلم  23191329،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مرا

 -الشٌخ زاٌد  -سودٌن وٌست  -البولٌجون  - 4مبنى  - A2على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 ص الالزمة لمباشرةشركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌ   H- Iشركة إتش آي للتورٌدات العمومٌة  -  648

 نشاطها.

 ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7541برلم  23191322،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -الهرم  -نزلة السٌسً  -شارعصالح الدٌن  3نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.   H- Iشركة إتش آي للتورٌدات العمومٌة  -  649

 * التورٌدات العمومٌة.

 تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر.

 ال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعما

 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

،  7541برلم  23191322،لٌدت فى  533330333  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها 

 عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 * التورٌدات العمومٌة.

 تعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة لدى الغٌر.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

 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

 -الهرم  -نزلة السٌسً  -دٌن شارعصالح ال 3مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

طاهر مصطفى عبدالغفار السحار وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن مع مراعاة احكام  -  653

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن مع مراعاة  7431برلم  23191315،لٌدت فى  353333.333،رأس مالها     

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المنطمة 

 - 165 - 163بالمطعتٌن -الصناعٌة الثالثة 

 لمٌنا جروب   شركة  ،  المماوالت العامةهٌ -  651

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 راض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغ

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 ، عن المماوالت العامة 7443 برلم 23191316،لٌدت فى  533330333التصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصال

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 -الهرم  -أ شارع عز الدٌن عمر 16التصدٌر والتوكٌالت ، بجهة : 

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1982لسنة  123هٌلمٌنا جروب   شركة  ،  التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -  652

 التجارٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحم

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

لسنة  123، عن التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  7443برلم  23191316،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1982

 التجارٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الهرم  -أ شارع عز الدٌن عمر 16نشاطها. ، بجهة : 

المركز الدولى لتمدٌم االستشارات االلتصادٌة ودراسات الجدوى والتدرٌب   شركة  ،  تمدٌم االستشارات فى المجاالت  -  653

تشارات   والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم االلتصادٌة والدراسات االلتصادٌة والعلمٌه)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالس

بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة 

. الامة وتشغٌل من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 27المنصوص علٌها فً المادة 

،لٌدت فى  53330333مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. إلامة و تنظٌم المعارض و المإتمرات   ،رأس مالها   

، عن تمدٌم االستشارات فى المجاالت االلتصادٌة والدراسات االلتصادٌة والعلمٌه)فٌما عدا االستشارات  7588برلم  23191324

ارات   والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة المانونٌة واالستش

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  27ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. إلامة و تنظٌم المعارض و اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. 

 الجٌزه -العجوزه  -ارض اللواء  -ش المعتمدٌه  33المإتمرات ، بجهة : 

المركز الدولى لتمدٌم االستشارات االلتصادٌة ودراسات الجدوى والتدرٌب   شركة  ،  و ورش العمل و الحفالت  -  654

 امةبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده.الع

 إعداد االبحاث العلمٌه.

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها.

 إصدار النشرات الغٌردورٌة لالبحاث العلمٌه.

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 53330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات   ،رأس مالها   

رط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على ، عن و ورش العمل و الحفالت العامةبش 7588برلم  23191324،لٌدت فى 

 حده.

 إعداد االبحاث العلمٌه.

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها.

 إصدار النشرات الغٌردورٌة لالبحاث العلمٌه.

 تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ش المعتمدٌه  33او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجهة : 

 الجٌزه -العجوزه  -ارض اللواء 

 ات االلتصادٌة ودراسات الجدوى والتدرٌب   شركة  ،  السالفة او تشترٌها اوالمركز الدولى لتمدٌم االستشار -  655

تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 ، عن السالفة او تشترٌها او 7588برلم  23191324،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 الجٌزه -العجوزه  -ارض اللواء  -ش المعتمدٌه  33: الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة 

شركة  ،  المماوالت العامة    WE4U FOR CONSTRUCION AND DEVELOPMENTوى فور ٌو لالنشاء والتعمٌر   -  656

ها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمال -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 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 

 -، عن المماوالت العامة  7562برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   التراخٌص 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 - مدٌنة درٌم الند 774التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الدعاٌة    BRANK          ADVERTISING        AGENCYشركة وكالة برانن للدعاٌه واالعالن          -  657

 واالعالن

 المماوالت العامةالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2312 لسنة 333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 المرى السٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة و

 ، عن الدعاٌة واالعالن 7581برلم  23191324،لٌدت فى  533330333مع مراعاه المرار الوزارى   ،رأس مالها   

 المماوالت العامةالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2312لسنة  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 السٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى 

 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر 14مع مراعاه المرار الوزارى ، بجهة : ع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسنة  333شركة  ،  رلم    BRANK          ADVERTISING        AGENCYشركة وكالة برانن للدعاٌه واالعالن          -  658

 تبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءا 2312

 الترخٌص به

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

 والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحةاال ٌمل مستوى الفنادق 

بشان  2312لسنة  333، عن رلم  7581برلم  23191324،لٌدت فى  533330333الوحدات المبٌعة منها على   ،رأس مالها   

 شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات

 ص بهالترخٌ

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

 ت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحةاال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌال

 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر 14الوحدات المبٌعة منها على ، بجهة : ع 

 مصر العلٌا لخدمات الشحن   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  659

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لتراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

 نشاطها.

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  7331برلم  23191313،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 -اكتوبر 6 -دجلةبالمزH270نشاطها. ، بجهة : وحدة 

 مصر العلٌا لخدمات الشحن   شركة  ،  تستخدم طرق الري الحدٌثة فى -  663

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس 

 .2338 

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌات وتمدٌم جمٌع المؤكوالت التٌن

 اواى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 247 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من ال

، عن تستخدم طرق  7331برلم  23191313،لٌدت فى  133330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها   ،رأس مالها   

 الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353 فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم

 .2338 

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌات وتمدٌم جمٌع المؤكوالت التٌن

 اواى

 ركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الش

 -اكتوبر 6 -دجلةبالمزH270او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ، بجهة : وحدة 

 الشركة العالمٌة لتجارة وتورٌد خزانات المٌاة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع خزانات المٌاه. -  661

 من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه

 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن تجارة وتوزٌع خزانات المٌاه. 7641برلم  23191329،لٌدت فى  53330333،رأس مالها     

 ع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه م

 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

 مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

 -الدلى  -شارع مصدق  136نشاطها. ، بجهة : 

-شركة  ،  تورٌد وتركٌب كافة االنظمة التى تعمل بالطالة الشمسٌة    Quality Techكوالٌتى تن للتجارة والمماوالت  -  662

 المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات-تكاملة المماوالت العامة و المتخصصة و الم

البوابات االلكترونٌة(   -اجهزه االنذار  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبة -

ركٌب وصٌانة االجهزة تورٌد وت- 2333لسنه  64والصٌانة المتنملة لما سبك.مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

والمعدات الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزة الحاسب االلى واجهزة ضبط المٌاس وشبكات االتصال ومستلزمات   ،رأس مالها   

المماوالت -، عن تورٌد وتركٌب كافة االنظمة التى تعمل بالطالة الشمسٌة  7613برلم  23191327،لٌدت فى  5333330333

 المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات-و المتكاملة العامة و المتخصصة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 248 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البوابات االلكترونٌة(   -اجهزه االنذار  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ) كامٌرات المرالبة -

ٌد وتركٌب وصٌانة االجهزة تور- 2333لسنه  64والصٌانة المتنملة لما سبك.مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

سنتر  5والمعدات الكهربائٌة وااللكترونٌة واجهزة الحاسب االلى واجهزة ضبط المٌاس وشبكات االتصال ومستلزمات ، بجهة : 

 - 5منطمة خدمات  - 7الحى  -الدالى 

ستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت شركة  ،  ولطع غٌار كل ما سبك " اال   Quality Techكوالٌتى تن للتجارة والمماوالت  -  663

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض  غرضها

،لٌدت فى  5333330333باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون  ، عن ولطع غٌار كل ما سبك " 7613برلم  23191327

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123رلم 

ضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

 - 5منطمة خدمات  - 7الحى  -سنتر الدالى  5التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة : 

شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى    Quality Techالمماوالت كوالٌتى تن للتجارة و -  664

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 لشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  7613برلم  23191327،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

ون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المان

سنتر  5احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 - 5منطمة خدمات  - 7الحى  -الدالى 

طة فً مجال التجمٌل واللٌالة البدنٌة)فٌما (   شركة  ،  تمدٌم االستشارات والتسوٌك والوسا ASK MONAأسن منى    ) -  665

 عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

  

 إلامة وتشغٌل وإدارة مراكز التجمٌل للعناٌةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتً سنتر(

، عن تمدٌم  7383برلم  23191315،لٌدت فى  133330333تجارة وتوزٌع وتورٌد ادوات ومستحضرات   ،رأس مالها   

 مجال التجمٌل واللٌالة البدنٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشاراتاالستشارات والتسوٌك والوساطة فً 

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة

 نون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(من لا 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

  

 إلامة وتشغٌل وإدارة مراكز التجمٌل للعناٌةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتً سنتر(

 الجٌزه -الشٌخ زاٌد  -وٌست تاون - K5- 2تجارة وتوزٌع وتورٌد ادوات ومستحضرات ، بجهة : شمة 

 مراكز التجمٌل (   شركة  ،  ومستلزمات ASK MONAأسن منى    ) -  666

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 249 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 ، عن ومستلزمات مراكز التجمٌل 7383برلم  23191315،لٌدت فى  133330333نشاطها.  ،رأس مالها   

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 الجٌزه -الشٌخ زاٌد  -وٌست تاون - K5- 2نشاطها. ، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -شركة  ،  وكٌل فنانٌن    CAST MAKERSكاست مٌكر  -  667

لى تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ع

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

،رأس مالها    الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -، عن وكٌل فنانٌن  7483برلم  23191323،لٌدت فى  533330333

الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج 

دمش من  49الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -ش سورٌا 

 تجارة وتورٌد وتصدٌر الحاصالت الزراعٌة  اعٌة لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة   شركة  ،  "نوفا الزر -  668

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى  -التورٌدات العمومٌة  -

وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى المستصلحة  

ومراعاة  2337لسنة  353الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تجارة وتورٌد وتصدٌر  ، عن " 7561برلم  23191323،لٌدت فى  53333.333لرار رئٌس الجمهورٌة رلم   ،رأس مالها   

 الحاصالت الزراعٌة 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى  -التورٌدات العمومٌة  -

رط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى المستصلحة  وٌشت

ومراعاة  2337لسنة  353الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 - 9مج  - 6حى ال - 62لرار رئٌس الجمهورٌة رلم ، بجهة : عمار رلم 

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن  - 2338لسنة  356نوفا الزراعٌة لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة   شركة  ،   -  669

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او  -النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 

بشان شركات االدارة  2312لسنة  333ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -اج البٌض او التسمٌن او اللحوم انت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الامة المزارع السمكٌة  -الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 356، عن  7561برلم  23191323،لٌدت فى  533330333غٌرها التى   ،رأس مالها   باى وجه من الوجوة مع الشركات و

تربٌة جمٌع انواع  -تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  - 2338لسنة 

ادارة المشروعات مع مرعاه  -البٌض او التسمٌن او اللحوم  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج

الامة  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333المرار الوزاري رلم 

رها التى ، بجهة : عمار ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌ -المزارع السمكٌة 

 - 9مج  - 6الحى  - 62رلم 

نوفا الزراعٌة لتصدٌر الحاصالت الزراعٌة   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  -  673

لن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها 

ها على ، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون 7561برلم  23191323،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 - 9مج  - 6الحى  - 62طها ، بجهة : عمار رلم لمباشرة نشا

 شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى .   Property Plazaبروبرتى بالزا  -  671

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

سات المتعلمة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدرا-

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 23191329،لٌدت فى  533330333بشان   ،رأس مالها    2312لسنة  333رى رلم ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزا-

 ، عن االستثمار والتسوٌك العمارى . 7647برلم 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

متعلمة بالتمٌٌم تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات ال-

بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(  27المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

سودٌن  -البولٌجون  - 4مبنى  - A2بشان ، بجهة : مكتب  2312لسنة  333 ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم-

 -الشٌخ زاٌد  -وٌست 

 شركة  ،  شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها   Property Plazaبروبرتى بالزا  -  672

 المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات-

 مرات والحفالت العامةالامة وتنظٌم المإت- "

 الدعاٌة واالعالن- "

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  "

 شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج   الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  7647برلم  23191329،لٌدت فى  533330333،رأس مالها   

 الترخٌص بها

 المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات-

 الامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة- "

 الدعاٌة واالعالن- "

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الغٌر حكومٌة - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  "

ٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج ، الوجوة مع الشركات وغ

 -الشٌخ زاٌد  -سودٌن وٌست  -البولٌجون  - 4مبنى  - A2بجهة : مكتب 

ه من الوجوة مع االسطورة لتجارة وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وج -  673

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  7613برلم  23191327،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

، بجهة : ش خلٌل السكري من المالثبنى  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 -الطالبٌة  -الجدٌد 

 شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى .   ARENAشركة ارٌنا للتسوٌك واالستثمار   -  674

 إدارة المشروعات

 اءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجر 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1982لسنة  123التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 الامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات

،لٌدت فى  13330333و تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

 ، عن االستثمار والتسوٌك العمارى . 7615برلم  23191327

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ٌص بهاالترخ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1982لسنة  123التوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات

كورت  - Fبلون رلم  353/3ي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 -الشٌخ زاٌد  -ٌارد 

 شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ARENAشركة ارٌنا للتسوٌك واالستثمار   -  675

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ن التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها، ع 7615برلم  23191327،لٌدت فى  13330333،رأس مالها     

 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -كورت ٌارد  - Fبلون رلم  353/3نشاطها. ، بجهة : 

 تولوجٌةالمٌام بؤعمال التعهٌد و ادارة االنظمة التك- شركة  ،  "   DIGITECH TEAMدٌجى تن تٌم   -  676

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و  -

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 تصمٌم و تنفٌذ و ادارة مشروعات البنٌة االساسٌة للمعلومات و االتصاالت  -

 التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال  -

 23191315،لٌدت فى  13333330333أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم   ،رأس مالها    -

 جٌةالمٌام بؤعمال التعهٌد و ادارة االنظمة التكتولو- ، عن " 7388برلم 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و  -

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 تصمٌم و تنفٌذ و ادارة مشروعات البنٌة االساسٌة للمعلومات و االتصاالت  -

 صٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها .أعمال التو -

 -المنطمة السٌاحٌة الثالثة  -دره جاردنز  N7أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم ، بجهة :  -

 رونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . شركة  ،  المعلومات اإللكت   DIGITECH TEAMدٌجى تن تٌم   -  677

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 ب علٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌ -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "

ٌلها والتدرٌب ، عن المعلومات اإللكترونٌة وتشغ 7388برلم  23191315،لٌدت فى  13333330333التورٌدات   ،رأس مالها   -

 علٌها . 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌف والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "

 -المنطمة السٌاحٌة الثالثة  -دره جاردنز  N7التورٌدات ، بجهة : -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -شركة  ،  العمومٌة    DIGITECH TEAMدٌجى تن تٌم   -  678

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 احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السا

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ٌ -، عن العمومٌة  7388برلم  23191315،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

ئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 :N7  المنطمة السٌاحٌة الثالثة  -دره جاردنز- 

 كً للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،   التورٌدات العمومٌة. -  679

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنف

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التورٌدات العمومٌة. 7389برلم  23191315،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 254 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 -اكتوبر 6 - 2المجاورة  - 2الحً  - 2315لطعة  - 1نشاطها. ، بجهة : شمة 

ماجٌن باور لتؤجٌر المولدات   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع مولدات الدٌزل الكهربائٌة ومولدات  -  683

 د الطالة الكهربائٌة من الطالةووحدات تولٌ

 الشمسٌة

 تؤجٌر وصٌانة مولدات الكهرباء بانواعها )عدا التؤجٌر التموٌلى (

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع مولدات الدٌزل  7444برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333مع   ،رأس مالها   

 ولٌد الطالة الكهربائٌة من الطالةالكهربائٌة ومولدات ووحدات ت

 الشمسٌة

 تؤجٌر وصٌانة مولدات الكهرباء بانواعها )عدا التؤجٌر التموٌلى (

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -فٌصل  -الدور الثانى عشر -ش عامر متفرع من ش المنشٌة  2مع ، بجهة : 

ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ماجٌن باور لتؤجٌر المولدات   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌ -  681

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7444برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -فٌصل  -الدور الثانى عشر -ش عامر متفرع من ش المنشٌة  2نشاطها. ، بجهة : 

ابتكار للتنمٌة واالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات  -  682

 التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 ة(الدولٌ

شراء و بٌع و -لسنة  356و مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2337لسنة  353ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 صرف ( مع مراعاة–مٌاه  –تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء 

2338 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لتسوٌك العمارىالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةاالستثمار وا-

 23191333،لٌدت فى  5333330333انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشغٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس 7199برلم 

 الدولٌة(

شراء و بٌع و -لسنة  356و مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2337لسنة  353ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 صرف ( مع مراعاة–مٌاه  –تمسٌم االراضى بغرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء 

2338 

 وٌك العمارىالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةاالستثمار والتس-

 -الهرم-حدائك االهرام-تمسٌم الشمس14انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستغاللها وصٌانتها ، بجهة : 

 ابتكار للتنمٌة واالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  . -  683

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا

 ومٌةالتورٌدات العم

 المٌام باعمال الدٌكور والتشطٌبات

 االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 المنظمة لهذا الغرضالموانٌن 

واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمراستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط   

 ، عن . 7199برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌماهو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 مٌام باعمال الدٌكور والتشطٌباتال

 االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 لهذا الغرض الموانٌن المنظمة

واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمراستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط ، 

 -الهرم-حدائك االهرام-تمسٌم الشمس14بجهة : 

ابتكار للتنمٌة واالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة  -  684

 ألغراض االستصالحاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسالسل االمداد

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 23191333،لٌدت فى  5333330333جوز   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌ

، عن فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالحاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  7199برلم 

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع

 لسنة 356ئٌس الجمهورٌةرلم ولرارر 2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسالسل االمداد

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم-حدائك االهرام-تمسٌم الشمس14هة : او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ، بج

 ابتكار للتنمٌة واالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  685

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 نشاطها.

 ، عن لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7199برلم  23191333،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌ

 -الهرم-حدائك االهرام-تمسٌم الشمس14نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  لامة وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع المشروبات )عدا    Dayraالداٌره إلداره المطاعم  -  686

 لكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن أواي.ا

إلامة المري السٌاحٌة و الفنادق  -إلامة و تنظٌمالمإتمرات والحفالت العامة بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لكل علً حده. -

إلامة  -السٌاحة البٌئٌة  -ارٌة وثمافٌة.)الثابتة( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة و ترفٌهٌة ورٌاضبة وتج

،لٌدت فى  333330333وموالع مشاهدة الطٌور و الشعاب المرجانٌة و غٌرها من النظم   ،رأس مالها    -وإدارة النزل البٌئٌة 

لٌة( و تمدٌم ، عن لامة وتشغٌل وإدارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع المشروبات )عدا الكحو 7433برلم  23191316

 جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن أواي.

إلامة المري السٌاحٌة و الفنادق  -إلامة و تنظٌمالمإتمرات والحفالت العامة بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لكل علً حده. -

إلامة  -السٌاحة البٌئٌة  -وثمافٌة. )الثابتة( والموتٌالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة و ترفٌهٌة ورٌاضبة وتجارٌة

شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض 11وموالع مشاهدة الطٌور و الشعاب المرجانٌة و غٌرها من النظم ، بجهة :  -وإدارة النزل البٌئٌة 

- 
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 257 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المرارات السارٌة بشرط شركة  ،  البٌئٌة المتمٌزة.مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و   Dayraالداٌره إلداره المطاعم  -  687

إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة األنشطة و ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ببؤعمالها أو التً لد تعاونها عً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج و كما ٌجوز 

 فً الهٌئات السالفة أ تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌةلها أن تندمج 

، عن البٌئٌة المتمٌزة.مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح  7433برلم  23191316،لٌدت فى  333330333،رأس مالها     

األنشطة و ٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي والمرارات السارٌة بشرط إستصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة 

وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ببؤعمالها أو التً لد تعاونها عً تحمٌك غرضها فً مصر أو فً 

المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة :  الخارج و كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أ تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام

 -شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض 11

التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -أوتاد الند سكٌب   شركة  ،  اعمال الالند سكٌب  -  688

ركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش -

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 -، عن اعمال الالند سكٌب  7227برلم  23191337،لٌدت فى  133330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وجه ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -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 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

شارع عبد  1للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن وا

 -فٌصل  -اللبٌنً  -العزٌز الشافعً 

لم احمد عبدالمطلب احمد الشافعى و شرٌكه   شركة  ،  ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمارر -  689

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  7633برلم  23191328،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 -العجوزه  -مٌت عمبة -ٌولٌو  26 -ش جوهر 13نشاطها. ، بجهة : 

 سكاى إن   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة -  693

 المماوالت المتخصصة

 كات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشر

 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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات
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 258 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

 ، عن التورٌدات العمومٌة 7629برلم  23191328،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 المماوالت المتخصصة

 اال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعم

 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

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -العجوزه  -المهندسٌن  -ش السوادن-أ عمارات العرائس  6نشاطها. ، بجهة : 

 :2317لسنة  72احمد عبدالمطلب احمد الشافعى و شرٌكه   شركة  ،   انشطةداخل لانون  -  691

 جدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة ال

 و مراعاه لراررئٌس2337لسنة  353فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التورٌدات العمومٌة

 لٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم الشركةبإفراد حسابات ما

 :2317لسنة  72، عن انشطةداخل لانون  7633برلم  23191328،لٌدت فى  3333330333بهذا الشرط   ،رأس مالها   

 ا عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌم

 و مراعاه لراررئٌس2337لسنة  353فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التورٌدات العمومٌة

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 -العجوزه  -مٌت عمبة -ٌولٌو  26 -ش جوهر 13بهذا الشرط ، بجهة : 

 :2317لسنة  72دمحم محمود نٌازي وشرٌكته   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  692

 لعمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار ا

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 ها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عنمشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌروحدات -
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 259 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة.

لسنة  72، عن انشطةداخل لانون  7432برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333مشروعات اإلسكان   ،رأس مالها    -

2317: 

 المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى ب

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2337لسنة  353شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2338. 

 مل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عنمشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌروحداتها بالكا -

 خمسٌن وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة.

 -الهرم  -اسباتس -ش طارق ٌحٌى 16مشروعات اإلسكان ، بجهة :  -

 هة لمحدودي الدخل .دمحم محمود نٌازي وشرٌكته   شركة  ،  االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموج -  693

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات -

 اراتتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستش -

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة

، عن االجتماعً  7432برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة   ،رأس مالها   

 الدخل . ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي

 تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات -

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات -

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة

 -الهرم  -اسباتس -ش طارق ٌحٌى 16الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة ، بجهة : 

 من لانون سوق رأس المال والئحته 27ة دمحم محمود نٌازي وشرٌكته   شركة  ،  المنصوص علٌها فى الماد -  694

 التنفٌذٌة(

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 تمتع،وكذا ال ت 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 260 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

من لانون سوق رأس  27ٌها فى المادة ، عن المنصوص عل 7432برلم  23191316،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 المال والئحته

 التنفٌذٌة(

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -اسباتس -ش طارق ٌحٌى 16نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  اعداد التصمٌمات الهندسٌة والدٌكورات    SHتصمٌمات الدٌكورٌة اس اتش لل -  695

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة -

ها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 طهاالشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

 ، عن اعداد التصمٌمات الهندسٌة والدٌكورات  7448برلم  23191317،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة -

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ش

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -الشٌخ زاٌد  - 2شمة  - 42عمارة  -ة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش المعهد الدٌنى الشركة الحصول على كاف

 شركة  ،  تجارة المصوغات والمجوهرات   M M  GOLDام ام جولد   -  696

 هة باعمالهاٌجوز 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

 افة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

 نشاطها.

 ، عن تجارة المصوغات والمجوهرات 7518برلم  23191321،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 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

 الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الهرم  -البوابة الثانٌة -د حدائك االهرام  297نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -فور برودكشن للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة  -  697

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

اشرة نشاطها  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن المماوالت العامة  7552برلم  23191323،لٌدت فى  6333330333

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما 

ش  23احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -ٌثرب 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الفنٌة والعلمٌة فً المجال البٌئً    Capital Experts Groupكابتال اكسبرتس جروب  -  698

واإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً والزراعً ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة 

كذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة زٌادة راس المال واالستحواذ و

إلامة وتشغٌل  -إعداد األبحاث العلمٌة والمعملٌة. -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27المنصوص علٌها فى المادة 

، عن تمدٌم  7553برلم  23191323،لٌدت فى  533330333أس مالها   معامل التحالٌل. تلتزم الشركة بإخطار المجالس   ،ر

االستشارات الفنٌة والعلمٌة فً المجال البٌئً واإلنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً والزراعً ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة 

كذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ و

إعداد  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

بالعمار رلم  3الدور  - 333هة : شمة إلامة وتشغٌل معامل التحالٌل. تلتزم الشركة بإخطار المجالس ، بج -األبحاث العلمٌة والمعملٌة.

 -بجوار محافظة الجٌزة  -الهرم  -شارع حسٌن بدوي من شارع الهرم  8

شركة  ،  الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتً ٌتسنً    Capital Experts Groupكابتال اكسبرتس جروب  -  699

 للمجال الطبٌة المتخصصة إعمال شئونها.

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -ى الغٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستخلصات الطبٌة.التصنٌع لد -

والمانون رلم  1982لسنة  123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والمستخلصات الطبٌة. 

وردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها فى شان سجل المست 1982لسنة  121

، عن الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء  7553برلم  23191323،لٌدت فى  533330333اال بعد الحصول   ،رأس مالها   

 نشاطها حتً ٌتسنً للمجال الطبٌة المتخصصة إعمال شئونها.

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -غٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستخلصات الطبٌة.التصنٌع لدى ال -

والمانون رلم  1982لسنة  123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -والمستخلصات الطبٌة. 

ن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها فى شان سجل المستوردٌ 1982لسنة  121

بجوار محافظة الجٌزة  -الهرم  -شارع حسٌن بدوي من شارع الهرم  8بالعمار رلم  3الدور  - 333اال بعد الحصول ، بجهة : شمة 

- 

ى التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات شركة  ،  عل   Capital Experts Groupكابتال اكسبرتس جروب  -  733

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات  7553برلم  23191323دت فى ،لٌ 533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

ها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 3الدور  - 333طها ، بجهة : شمة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

 -بجوار محافظة الجٌزة  -الهرم  -شارع حسٌن بدوي من شارع الهرم  8بالعمار رلم 

 شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او   Yevera Labمعامل ٌفٌرا  -  731

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموان

 نشاطها.

 ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7656برلم  23191329،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام المو

 -الدلى  -شارع الدلً  45الدور السادس بالعماررلم  - 6نشاطها. ، بجهة : شمة 

 ٌحنس كاما لخدمات رجال االعمال   شركة  ،  تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( -  732

 ترجمة( -تلٌفون -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -م خدمات رجال االعمال )فاكس تمدٌ

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 كمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واست

اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى   ،رأس مالها   

 ، عن تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( 7697برلم  23191331،لٌدت فى  133330333

 ترجمة( -تلٌفون -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -مات رجال االعمال )فاكس تمدٌم خد

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها على

ش  165اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى ، بجهة : 

 -الملن فٌصل 

 لخدمات رجال االعمال   شركة  ،  مساحة ٌحنس كاما -  733

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌعا او او التً لد تعاونها على تحمٌك

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 نشاطها.

 ، عن مساحة 7697برلم  23191331،لٌدت فى  133330333رأس مالها   ،  

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌعا اواو ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 زمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

 -ش الملن فٌصل  165نشاطها. ، بجهة : 

 الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج (   شركة  ،  المعنٌة  -  734

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -

 ٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌونمن الجهات المعنٌه وال

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

 (  2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 د الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعدا -

 ، عن المعنٌة  7559برلم  23191323،لٌدت فى  533330333إنشاء   ،رأس مالها    -

الامه و اداره وتشغٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -

 ذلن االذاعه والتلٌفزٌونمن الجهات المعنٌه والٌشمل 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

 (  2333لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 احثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الب -

 -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة  - 35,  34إنشاء ، بجهة : محل تجاري رلم  -

الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج (   شركة  ،  وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  -  735

 ومات واالتصاالت وتطوٌرها.المعل

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123باحكام المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة "

،لٌدت  533330333فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة   ،رأس مالها    1982

واالتصاالت  ، عن وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات 7559برلم  23191323فى 

 وتطوٌرها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -
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األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.

لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  "

 - 35,  34فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة ، بجهة : محل تجاري رلم  1982

 -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة 

الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج (   شركة  ،  اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص  -  736

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 7559برلم  23191323،لٌدت فى  533330333الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

و تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا -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 

الموانٌن واللوائح والمرارات ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام

 -مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة  - 35,  34بجهة : محل تجاري رلم 

الشركه الدولٌة لاللعاب االلٌكترونٌه ) انا لوج (   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -  737

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  7559برلم  23191323،لٌدت فى  533330333الها   لمباشرة نشاطها  ،رأس م

مدٌنة الشٌخ زاٌد  - 3مجاورة  - 1الحى  -سوق الطاهرة  - 35,  34التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل تجاري رلم 

- 

 -ٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة واللغات والكمبٌوترالصفوة للغات والكمبٌوتر   شركة  ،  الامة وتشغ -  738

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات  -إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها  -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

شغٌل ، عن الامة وت 7567برلم  23191323،لٌدت فى  13330333ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل  -مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة واللغات والكمبٌوتر

 -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -تكنولوجٌا المعلومات 

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون له

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : ش ناهٌا 

 -كرداسة  -بجوار الكوبرى الجدٌد 

للغات والكمبٌوتر   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن الصفوة  -  739

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، عن  7567برلم  23191323،لٌدت فى  13330333،رأس مالها     

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -كرداسة  -ش ناهٌا بجوار الكوبرى الجدٌد 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس الخاصة وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة  شركة  ،  "  طالئع البدر للتنمٌة واالستثمار  -  713

 )فٌما عدا المدارس الدولٌة(

 الامة وتشغٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 انشاء الجامعات "

 إنشاء أو إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً "
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الدارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات الفنٌة وا "

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة   ،رأس 

الامة وتشغٌل وادارة المدارس الخاصة وتمدٌم الخدمات  ، عن " 7593برلم  23191324،لٌدت فى  2333330333مالها   

 التعلٌمٌة )فٌما عدا المدارس الدولٌة(

 الامة وتشغٌل مراكز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 انشاء الجامعات "

 إنشاء أو إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً "

ارٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة تمدٌم االستشارات الفنٌة واالد "

راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة ، بجهة : 

 -طامٌه  - امام نادى الموات المسلحة - 64فطعة  -ارض زهٌر 

دمحم مصطفى احمد وشركائه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف جمٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة  -  711

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتغلٌف جمٌع  7564برلم  23191323،لٌدت فى  43333330333،رأس مالها     

المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ابو رواش  -فدان  124ٌة ب لطاع الصناعات االلكترون 9لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة رلم 

عٌد حامد علً رزق وشرٌكه   شركة  ،  او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى  -  712

والتنمٌة وتوصٌالتها. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 طها.لمباشرة نشا

  

، عن او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او  7578برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

الصرف الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -المجاورة الثانٌة عمد ثانى  -الحى الخامس  - 433لطعة رلم  - 1. ، بجهة : مكتب رلم التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

الامة وتشغٌل مصنع  -عٌد حامد علً رزق وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه  -  713

انٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمر -لتصنٌع األدوات الصحٌة 

وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة  2337لسنة  353فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ها وخطوط نملها لالراضى ألامه او اداره وتشغٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌع - 2338لسنة  356رلم 

، عن الامة  7578برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333الامة   ،رأس مالها     -المخصصه لالستصالح واالستزراع.

االستثمار العمارى بالمدن  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع األدوات الصحٌة  -وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه 

ة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد والمجتمعات العمرانٌ

ألامه او اداره وتشغٌل  - 2338لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337لسنة  353بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة ، بجهة   -وخطوط نملها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع.وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها 

 -المجاورة الثانٌة عمد ثانى  -الحى الخامس  - 433لطعة رلم  - 1: مكتب رلم 

 شركة  ،  طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   GOLDEN WOODجولدن وود  -  714

 ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 نشاطها.

 ، عن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 7674برلم  23191333،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 تراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال
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 -الهرم  -نصر الدٌن  -برج الخلود  -ش طالل بن سعدون  81نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة)    GOLDEN WOODجولدن وود  -  715

 وعلى االخص تجارة وتوزٌع وتورٌد االخشاب

 ومواد البناء (

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الصنادٌك والبالتات الخشبٌة ومستلزماتها

 تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌة لدى الغٌر

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 ٌنفى شان سجل المستورد 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

،لٌدت فى  23333330333وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة) وعلى االخص تجارة  7674برلم  23191333

 وتوزٌع وتورٌد االخشاب

 بناء (ومواد ال

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الصنادٌك والبالتات الخشبٌة ومستلزماتها

 تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌة لدى الغٌر

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

برج  -ش طالل بن سعدون  81م اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها ، بجهة : وتنظٌ

 -الهرم  -نصر الدٌن  -الخلود 

 شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخٌص   GOLDEN WOODجولدن وود  -  716

 حكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل با

 التسوٌك واالستثمار العمارى .

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 تصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االس

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

، عن إال بعد الحصول على  7674برلم  23191333،لٌدت فى  23333330333فٌما عدا المناطك الصادربها   ،رأس مالها   

 التراخٌص

 لموانٌن المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام ا

 التسوٌك واالستثمار العمارى .

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 267 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 -الهرم  -نصر الدٌن  -برج الخلود  -ش طالل بن سعدون  81فٌما عدا المناطك الصادربها ، بجهة : 

 356رٌةرلم ولراررئٌس الجمهو 2337لسنة  353شركة  ،  لراررئٌس الوزراء رلم    GOLDEN WOODجولدن وود  -  717

 لسنة

 .2338 

 استغالل المناجم والمحاجر

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن البرى والبحرى والجوى والتفرٌغ للبضائع

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

لسنة  353، عن لراررئٌس الوزراء رلم  7674برلم  23191333،لٌدت فى  23333330333تلحمها بها و ذلن   ،رأس مالها   

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337

 .2338 

 استغالل المناجم والمحاجر

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن البرى والبحرى والجوى والتفرٌغ للبضائع

 شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز لل

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -الهرم  -نصر الدٌن  -برج الخلود  - ش طالل بن سعدون 81تلحمها بها و ذلن ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً    KARشركة كً أٌه ار للصناعات الغذائٌة والدوائٌة  -  718

 األخص تجارة وتوزٌع وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة

 لطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألمصال واللماحات والمواد الخاموالمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات ا

 لألدوٌة.

 التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمحالٌل

 الطبٌة واألمصال واللماحات والمواد الخام لألدوٌة.

 تجارٌة.االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ال

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما  7663برلم  23191333،لٌدت فى  533330333تلتزم الشركة باحكام المانون   ،رأس مالها   

 هو مسموح به لانونا وعلً األخص تجارة وتوزٌع وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 268 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المحالٌل الطبٌة واألمصال واللماحات والمواد الخاموالمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة و

 لألدوٌة.

 التصنٌع لدى الغٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة والمحالٌل

 الطبٌة واألمصال واللماحات والمواد الخام لألدوٌة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 -بندربنً سوٌف  -أرض المحلج  1أ شارع  4تلتزم الشركة باحكام المانون ، بجهة : 

فى  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123شركة  ،  رلم    KARشركة كً أٌه ار للصناعات الغذائٌة والدوائٌة  -  719

 شان سجل المستوردٌن

 الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس 

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التورٌدات العمومٌة.

 تسجٌل األدوٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

، عن رلم  7663برلم  23191333،لٌدت فى  533330333او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 شان سجل المستوردٌن فى 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 التورٌدات العمومٌة.

 تسجٌل األدوٌة.

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشرك

 -بندربنً سوٌف  -أرض المحلج  1أ شارع  4او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر ، بجهة : 

فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة  شركة  ،  او   KARشركة كً أٌه ار للصناعات الغذائٌة والدوائٌة  -  723

 او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة  7663برلم  23191333،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 269 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -بندربنً سوٌف  -أرض المحلج  1أ شارع  4نشاطها. ، بجهة : 

امتٌاز للتؤهٌل الشامل والخدمات الطبٌة   شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  -  721

 ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  7591برلم  23191324،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

التراخٌص الالزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

 -أ ش الهرم  242 -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث 

أبو العنٌن فارم   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتسوٌك المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة و االعشاب الطبٌة و مستحضرات  -  722

سبك لدى الغٌر. " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكمالت  التجمٌل و االدوٌة البشرٌةو المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌة وتصنٌع كل ما

الغذائٌة واالغذٌة الخاصة و االعشاب الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و االدوٌة البشرٌةو المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌة "

 توزٌع المستلزمات الطبٌة و اجهزة المعامل و مواد التحالٌل الطبٌة و المواد الغذائٌة 

 7638برلم  23191329،لٌدت فى  533330333التصدٌرللمكمالت الغذائٌة و مستحضرات التجمٌل   ،رأس مالها   " االستٌراد و

، عن تجارة وتوزٌع وتسوٌك المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة و االعشاب الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و االدوٌة البشرٌةو 

لدى الغٌر. " الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة و المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌة وتصنٌع كل ما سبك 

توزٌع المستلزمات الطبٌة و اجهزة  االعشاب الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و االدوٌة البشرٌةو المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌة "

 المعامل و مواد التحالٌل الطبٌة و المواد الغذائٌة

 -المرحلة الخامسة  -الدور الثالث  - 3شمة رلم  2ٌرللمكمالت الغذائٌة و مستحضرات التجمٌل ، بجهة : عمارة " االستٌراد والتصد

 -مساكن دمو 

أبو العنٌن فارم   شركة  ،  و االعشاب الطبٌة و االدوٌة البشرٌة و المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌةو المستلزمات الطبٌة و  -  723

 1982لسنة  123تحالٌل الطبٌة و المواد الغذائٌة والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم اجهزة المعامل و مواد ال

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى  1982لسنة  121والمانون رلم 

ة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزم

، عن و االعشاب  7638برلم  23191329،لٌدت فى  533330333الوساطة   ،رأس مالها    " -المنظمة لهذا الغرض 

د التحالٌل الطبٌة و المواد الطبٌة و االدوٌة البشرٌة و المبٌدات الحشرٌة و الزراعٌةو المستلزمات الطبٌة و اجهزة المعامل و موا

فى شان سجل  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123الغذائٌة والتوكٌالت 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 

الوساطة ، بجهة : عمارة  " -الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض ال

 -مساكن دمو  -المرحلة الخامسة  -الدور الثالث  - 3شمة رلم  2

ٌجوز للشركة ان  -والغٌر حكومٌة  أبو العنٌن فارم   شركة  ،  فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة أمام الجهات الحكومٌة -  724

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

الحكام 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 الالزمة 

، عن فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة أمام  7638برلم  23191329،لٌدت فى  533330333لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -لغٌر حكومٌة الجهات الحكومٌة وا

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

كام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

المرحلة  -الدور الثالث  - 3شمة رلم  2وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -مساكن دمو  -الخامسة 

شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتسوٌك األدوٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات    جى إس فارما لتجارة وتصنٌع األدوٌة -  725

تجهٌز  -التجمٌل والمستلزمات الطبٌة واألعشاب الطبٌة والعطور والعدد واالالت والتجهٌزات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

والمانون  1982لسنة  123تزم الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تل-الصٌدلٌات والمراكز الطبٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1982لسنة  121رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 270 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  7669برلم  23191333،لٌدت فى  2333330333غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

عن تجارة وتوزٌع وتسوٌك األدوٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة واألعشاب الطبٌة والعطور 

االستٌراد والتصدٌر -تجهٌز الصٌدلٌات والمراكز الطبٌة  -والعدد واالالت والتجهٌزات الطبٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  والتوكٌالت التجارٌة

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 -شارع الملن فٌصل  334لمزاولة ، بجهة : 

إس فارما لتجارة وتصنٌع األدوٌة   شركة  ،  غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا جى  -  726

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -  -الغرض 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غ

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

، عن غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام  7669برلم  23191333،لٌدت فى  2333330333لها   ،رأس ما  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -  -الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -شارع الملن فٌصل  334بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، 

بشان شركات  2312لسنة  333شركة  ،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم    OPALأوبال للمشروعات  -  727

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. " -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 التسوٌك العماري. "

  -إدارة المطاعم وإدارة المنشآت السٌاحٌة.  "

ٌ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   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

 2312لسنة  333، عن إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  7568برلم  23191323،لٌدت فى  6333330333

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. " -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 التسوٌك العماري. "

  -إدارة المطاعم وإدارة المنشآت السٌاحٌة.  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

شارع  317ات السالفة او تشترٌها ، بجهة : لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

 -االهرام 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن    OPALأوبال للمشروعات  -  728

 اواللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

  

  

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  7568برلم  23191323،لٌدت فى  6333330333،رأس مالها     

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -رام شارع االه 317: 
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -المتمٌز لتجارة االدوات الصحٌة   شركة  ،  تجارة االدوات الصحٌة  -  729

وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  الخارج كما ٌجوز لها ان

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن تجارة االدوات الصحٌة  7622برلم  23191328،لٌدت فى  133330333

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

ها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ب

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المرحلة الرابعة  -ابنى بٌتن 

دوٌة و المكمالت الغذائٌة و المستحضرات الطبٌة و شركة  ،  تجارة وتوزٌع اال   DIMICO PHARMدٌمٌكو فارم  -  733

مستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة و الكٌماوٌات الطبٌة و غٌر الطبٌة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و 

 األجهزة الطبٌة

ٌل والمستلزمات الطبٌة و الكٌماوٌات التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجم-

 الطبٌة و غٌر الطبٌة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌة .    

برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333ٌجوز للشركة ان تكون لهامصلحة او تشترن باي وج من الوجوه مع   ،رأس مالها   

و المكمالت الغذائٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة و ، عن تجارة وتوزٌع االدوٌة  7521

 الكٌماوٌات الطبٌة و غٌر الطبٌة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌة

لمستلزمات الطبٌة و الكٌماوٌات التصنٌع لدى الغٌر لالدوٌة والمكمالت الغذائٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل وا-

 الطبٌة و غٌر الطبٌة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌة .    

شارع  13ٌجوز للشركة ان تكون لهامصلحة او تشترن باي وج من الوجوه مع ، بجهة : شمةبالدور الثانى فوق االرضى عماررلم 

 -الوراق  -ح فتحى أبو سعده من شارع مدرسةالنجا

 شركة  ،  الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   DIMICO PHARMدٌمٌكو فارم  -  731

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

   

 ، عن الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 7521برلم  23191322،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 نها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاو

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشر

 -الوراق  -شارع فتحى أبو سعده من شارع مدرسةالنجاح  13نشاطها. ، بجهة : شمةبالدور الثانى فوق االرضى عماررلم 
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PRODUCTION     ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات   -العالن الدعاٌة وا -شركة

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن  اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها -تصحٌح الوان ( 
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 272 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ادارة وتشغٌل دور العرض  -تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلً  -استدٌوهات البث االذاعً ( 

االنتاج الفنً  والتوزٌع   -عالن الدعاٌة واال -، عن  7143برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      -السٌنمائى

 -صوت  -الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر 

اماكن التصوٌر اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها و -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج 

تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌما عدا  -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -الدلى  -شارع عبد المنعم رٌاض  28الكائنة - 1، بجهة : فٌال  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى -التاجٌر التموٌلً 

           HULIK STUDIOS               ADVERTISING                  AND MIEDIAنتاج الفنى واالعالن  هالن لال -  733

PRODUCTION     ،  االنتاج الفنً  والتوزٌع الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات   -الدعاٌة واالعالن  -شركة

-تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -ة  االعمال الفنٌه من )تصوٌر والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكاف

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن  -تصحٌح الوان ( 

ادارة وتشغٌل دور العرض  -ٌما عدا التاجٌر التموٌلً تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها ف -استدٌوهات البث االذاعً ( 

االنتاج الفنً  والتوزٌع   -الدعاٌة واالعالن  -، عن  7143برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها      -السٌنمائى

 -صوت  -االعمال الفنٌه من )تصوٌر  الفالم السٌنمائٌه والتلفزٌونٌه والفٌدٌو والمسرحٌات والمسلسالت االذاعٌه  والتلفزٌونٌه وكافة 

اعداد وتجهٌز استدٌوهات التصوٌر وتاجٌر ها واماكن التصوٌر  -تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج 

ا عدا تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر واالضاءه وبٌعها فٌم -ودور العرض ) كل ماسبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعً ( 

 -الدلى  -شارع عبد المنعم رٌاض  28الكائنة - 1، بجهة : فٌال  -ادارة وتشغٌل دور العرض السٌنمائى -التاجٌر التموٌلً 

           HULIK STUDIOS               ADVERTISING                  AND MIEDIAهالن لالنتاج الفنى واالعالن   -  734

PRODUCTION   ظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة شركة  ،  تن 

ٌ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 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون وال

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  7143برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها 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 

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 -الدلى  -شارع عبد المنعم رٌاض  28الكائنة - 1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال 

           HULIK STUDIOS               ADVERTISING                  AND MIEDIAهالن لالنتاج الفنى واالعالن   -  735

PRODUCTION    شركة  ،  تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

وز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌج

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن تنظٌم المهرجانات الفنٌة والثمافٌة والغنائٌة  7143برلم  23191331،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئا

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الدلى  -شارع عبد المنعم رٌاض  28الكائنة - 1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    EVERY  ROOMأفرى روم   -  736

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 273 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7535برلم  23191321،لٌدت فى  8133330333،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةوعلى 

 اكتوبر 6 -الحى األول  -المجاورة الرابعة -ش السنترال  862نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة األثاث    EVERY  ROOMأفرى روم   -  737

 والمنتجات الخشبٌة

 تورٌدات العمومٌةال -

 تسوٌك المنتجات -

 التصنٌع لدى الغٌر لألثاث والمنتجات الخشبٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  7535برلم  23191321،لٌدت فى  8133330333مع   ،رأس مالها   

 وعلى األخص تجارة األثاث والمنتجات الخشبٌة

 تورٌدات العمومٌةال -

 تسوٌك المنتجات -

 التصنٌع لدى الغٌر لألثاث والمنتجات الخشبٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اكتوبر 6 -الحى األول  -المجاورة الرابعة -ش السنترال  862مع ، بجهة : 

،  تجارة و تورٌد األدوٌة   شركة   MAXIMA           PHARMACEUTICALماكسٌما فارما سٌوتٌكال                     -  738

البشرٌة و البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الغذائٌة و االغذٌة الخاصة والمطهرات و تصنٌع كل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -التصدٌر  -الغٌر  ما سبك لدى 

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزا

 13333330333الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

عن تجارة و تورٌد األدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل ،  7544برلم  23191322،لٌدت فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التصدٌر  -الغٌر  و المكمالت الغذائٌة و االغذٌة الخاصة والمطهرات و تصنٌع كل ما سبك لدى 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 -رام االه -هضبة الهرم  -ط شارع طلعت حرب من ش الجٌش  366والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح    MAXIMA           PHARMACEUTICALماكسٌما فارما سٌوتٌكال                     -  739

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 274 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ، 7544برلم  23191322،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

هضبة الهرم  -ط شارع طلعت حرب من ش الجٌش  366الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -االهرام  -

المكتب االستشاري الهندسً أبناءدمحم عبدهللا عٌسى وشركاه   شركة  ،  إعداد الدراسات والتصمٌمات والدراسات الصناعٌة  -  743

 واإلدارٌة للمشروعات بكافة أنواعها.

 تشاراتتمدٌم االستشارات الفنٌة للمشروعات واألعمال الهندسٌة بكافة تخصصاتها )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالس

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

  

 .إعداد دراسات الجدوى للشركات

، عن إعداد الدراسات والتصمٌمات والدراسات  7636برلم  23191327،لٌدت فى  533330333اإلشراف   ،رأس مالها   

 الصناعٌة واإلدارٌة للمشروعات بكافة أنواعها.

 تتمدٌم االستشارات الفنٌة للمشروعات واألعمال الهندسٌة بكافة تخصصاتها )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارا

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

  

 إعداد دراسات الجدوى للشركات.

 -العجوزه  -شارع أحمد عرابً  13الدور الخامس عشر بالعمار رلم  - 45/  44شراف ، بجهة : شمة اإل

ولرار  2337لسنة  353شركة  ،  رلم    MMK FOR AGRICULTURAL INVESTMENTام ام ن لالستثمار الزراعى   -  741

 .2338لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

تجاره الجمله والتجزئه بالمدن   -كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء -

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  2337لسنة  353ء رلم مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزرا

لسنة  353، عن رلم  7381برلم  23191315،لٌدت فى  53333330333:   ،رأس مالها    72انشطة خارج لانون   - 2338

 .2338لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2337

تجاره الجمله والتجزئه بالمدن   -ن ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كا -

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  2337لسنة  353لم مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ر

الحً  -المجاورة الرابعة  -مركز االمل التجاري  -الدور االول  - 44: ، بجهة : الوحدة رلم  72انشطة خارج لانون   - 2338

 -االول 

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر و تلتزم    MMK FOR AGRICULTURAL INVESTMENTام ام ن لالستثمار الزراعى   -  742

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1982لسنة  121الشركة بؤحكام المانون رلم 

فى حالة عدم التزام التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار و

، وكذا التتمتع األنشطة  2317لسنه  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

،لٌدت فى  53333330333ٌجوز   ،رأس مالها    -خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 275 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فً شؤن سجل  1982لسنة  121، عن االستٌراد والتصدٌر و تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  7381لم بر 23191315

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -المستوردٌن وتعدٌالته 

وفى حالة عدم التزام التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار 

، وكذا التتمتع األنشطة  2317لسنه  72الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

مل مركز اال -الدور االول  - 44ٌجوز ، بجهة : الوحدة رلم  -خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  

 -الحً االول  -المجاورة الرابعة  -التجاري 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة    MMK FOR AGRICULTURAL INVESTMENTام ام ن لالستثمار الزراعى   -  743

رضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غ

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  7381برلم  23191315،لٌدت فى  53333330333ا   ماله

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

ها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌ

الدور  - 44واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم 

 -االول الحً  -المجاورة الرابعة  -مركز االمل التجاري  -االول 

ٌجوز للشركة ان تكون  -المماوالت العامة  -سكاي إٌجٌبت انترناشونال جروب للمماوالت   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  744

لها 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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة  -المماوالت العامة  -، عن التورٌدات العمومٌة  7423برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على 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 الالزمة 

 -المحور المركزى  -الحى الخامس  - 142لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعة 

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   Cairo  Pulse  Onlineكاٌرو بالس أونالٌن    -  745

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 التجارة والتسوٌك االلكترونً

 ات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك

 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

، عن الدعاٌة  7428برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  

 واالعالن

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والحفالت العامة

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الغنائٌة

 التجارة والتسوٌك االلكترونً
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 276 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون

 -الهرم  -حدائك االهرام امام متحف ناجً -اكتوبر 6ش  18مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة    Cairo  Pulse  Onlineكاٌرو بالس أونالٌن    -  746

 لمباشرة

 نشاطها.

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7428برلم  23191316،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -حدائك االهرام امام متحف ناجً -اكتوبر 6ش  18نشاطها. ، بجهة : 

 بهجت للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة -  747

 نٌع لدى الغٌر لألدوات الصحٌةالتص -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التورٌدات العمومٌة 7445برلم  23191317،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 لغٌر لألدوات الصحٌةالتصنٌع لدى ا -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش مصدق  - 52عماررلم  - 9نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

 ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   شركة   A & Y FOR SUPPLIESاٌه & واى للتورٌدات  -  748

 التورٌدات العمومٌة-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

مج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تند

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

عن التجارة العامة  ، 7534برلم  23191321،لٌدت فى  133330333التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 277 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة-

ٌ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 

 -ارض اللواء  -ش الدندراوى  13التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الفاماتٌن دورز للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة -  749

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 7558برلم  23191323،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 لجٌزها - - -الهرم  -متفرع من شارع العرٌش  6الدور  -شارع خالد امٌن  4نشاطها. ، بجهة : 

 المكتب االستشاري الهندسً أبناءدمحم عبدهللا عٌسى وشركاه   شركة  ،  علً تنفٌذ المشروعات الهندسٌة بكافة تخصصاتها. -  753

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

 ، عن علً تنفٌذ المشروعات الهندسٌة بكافة تخصصاتها. 7636برلم  23191327،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 278 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -العجوزه  -شارع أحمد عرابً  13الدور الخامس عشر بالعمار رلم  - 45 / 44نشاطها. ، بجهة : شمة 

التجارة العامة  -شركة  ،  الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.    KHB Valueكً اتش بً ?الٌو  -  751

إتمرات والحفالت العامة والمعارض) عدا إلامة وتنظٌم الم والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.  التورٌدات العمومٌة. "

 المعارض السٌاحٌة)(بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة( .

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -" التسوٌك اإللكترونً 

 1333330333لى تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ع

التجارة العامة والتوزٌع  -، عن الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.  7695برلم  23191331،لٌدت فى 

رات والحفالت العامة والمعارض) عدا المعارض إلامة وتنظٌم المإتم فٌما هو مسموح به لانونا.  التورٌدات العمومٌة. "

 السٌاحٌة)(بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة( .

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  -" التسوٌك اإللكترونً 

 -صالح سالم  5شارع  25تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

 -ارض المجلح 

شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام    KHB Valueكً اتش بً ?الٌو  -  752

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

  

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  7695برلم  23191331،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     3

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 رة نشاطهاالتراخٌص الالزمة لمباش

  

 -ارض المجلح  -صالح سالم  5شارع  25، بجهة :  3

 ولاٌة للمماوالت والتطوٌر العماري   شركة  ،   المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  753

 االستثمار والتطوٌر العمارى

 التورٌدات الكهربائٌة ومواد البناء ومستلزمات الدٌكور

 كورالمٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌ

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

 والكافترٌات

 استغالل العالمات التجارٌة)فرنشاٌز(

 بٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال ش

، عن المماوالت العامة  7582برلم  23191324،لٌدت فى  253330333او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 والمتخصصة والمتكاملة

 االستثمار والتطوٌر العمارى

 التورٌدات الكهربائٌة ومواد البناء ومستلزمات الدٌكور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 279 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور

 وتشغٌل وادارة المطاعم لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي الامة

 والكافترٌات

 استغالل العالمات التجارٌة)فرنشاٌز(

 الهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعم

المحور المركزي على  -ب 18/2ق  -)الدور الثانً مكرر - C2-23او التً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : مكتب اداري رلم )

 -اكتوبر 6 - 1سنتر الفٌروز  - 133/47ش

الهٌئات ولاٌة للمماوالت والتطوٌر العماري   شركة  ،  غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  -  754

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

ن غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، ع 7582برلم  23191324،لٌدت فى  253330333،رأس مالها     

 فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

سنتر  - 133/47المحور المركزي على ش -ب 18/2ق  -)الدور الثانً مكرر - C2-23بجهة : مكتب اداري رلم )نشاطها. ، 

 -اكتوبر 6 - 1الفٌروز 

أرو زان   شركة  ،  المنشات علٌها والامة المبانى والواحدات السكنٌة والتجارة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او  -  755

 اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغٌر

 االستثمار العمارى .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 سالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن المنشات علٌها والامة المبانى والواحدات السكنٌة  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333مع   ،رأس مالها   

 والتجارة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها

 لها لحسابها او لحساب الغٌراو استغال

 االستثمار العمارى .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 280 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -امبابة -ش السوٌس متفرع من اول طرٌك بشتٌل  4مع ، بجهة : 

أرو زان   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  756

 الالزمة لمباشرة

 اطها.نش

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7333برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -امبابة -ش السوٌس متفرع من اول طرٌك بشتٌل  4نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل   Petroseenرولٌة بتروسٌن للخدمات البت -  757

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانةصٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 اجالخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنت -

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 1333330333مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

 ، عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاف وتشمل 7297برلم  23191313،لٌدت فى 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانةصٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التغلٌف وأنابٌب األنتاج -

 التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1982لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 -الدلى  -ش الفواكة 18مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : 

 شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام   Petroseenبتروسٌن للخدمات البترولٌة  -  758

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 تحصٌل فواتٌر

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 281 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

 ، عن وبما ال ٌخل باحكام 7297برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333لها   ،رأس ما  

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 تحصٌل فواتٌر

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الدلى  -الفواكة ش 18نشاطها. ، بجهة : 

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت  -ذات مصر إلنتاج المحتوى االلكترونً وإعداد الدراسات   شركة  ،   -  759

 وصورة وبٌانات

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات. -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى -

 العلمً والثمافً والفنً.

 23191313،لٌدت فى  533330333ة والتلفزٌونٌة والفٌدٌو   ،رأس مالها   اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة والتسجٌلٌ

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات -، عن  7345برلم 

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات. -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى -

 العلمً والثمافً والفنً.

الهرم  -مارس 26مساكن  -ش محسن دمحم امام 1لتلفزٌونٌة والفٌدٌو ، بجهة : اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة والتسجٌلٌة وا

- 

 ذات مصر إلنتاج المحتوى االلكترونً وإعداد الدراسات   شركة  ،  والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة -  763

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -والتلفزٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد الدراسات والبحوث الفكرٌة والتطوٌرٌة

 اٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعماله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 282 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن  7345برلم  23191313،لٌدت فى  533330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌف  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -زٌونٌة وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌروالتلف

 اعداد الدراسات والبحوث الفكرٌة والتطوٌرٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لتً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو ا

 -الهرم  -مارس 26مساكن  -ش محسن دمحم امام 1تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : 

 دراسات   شركة  ،  التنفٌذٌةذات مصر إلنتاج المحتوى االلكترونً وإعداد ال -  761

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 7345برلم  23191313،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 -الهرم  -مارس 26مساكن  -ش محسن دمحم امام 1نشاطها. ، بجهة : 

   Egyptian International Company For Paper Products Janaالمصرٌة العالمٌة للمنتجات الورلٌة جانا   -  762

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات الورلٌة  -المنتجات الورلٌه شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

تجاره  -غٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه ، عن الامة وتش 7348برلم  23191313،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -الجمله والتجزئه للمنتجات الورلٌة 

ندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان ت

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -المهندسٌن  -ش السودان  346وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تمدٌم  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة  -ستثمار والمماوالت   شركة  ،  االستثمار والتطوٌر العمارىبنائى لال -  763

االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

الٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً واالستحواذ وكذا االستشارات الم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27المادة 

 -، عن االستثمار والتطوٌر العمارى 7154برلم  23191331فى ،لٌدت  3333330333الشركات وغٌرها التى   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -المماوالت العامة 

ة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌ

ٌجوز للشركة ان  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 27العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -الصٌد بجوار نادي  -ش االنصار  65تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى ، بجهة : 

 -المهندسٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 283 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بنائى لالستثمار والمماوالت   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او  -  764

مع  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  7154برلم  23191331،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -المهندسٌن  -الصٌد  بجوار نادي -ش االنصار  65لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ابو المجد السٌد ابراهٌم السواح و شرٌكٌه   شركة  ،  حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده مع التزام  -  765

  1982لسنه  121وباحكام المانون رلم  1975لسنه  118الشركه باستٌفاء شروط المٌد فى سجل  المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم 

، عن حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لكل نشاط على  7397برلم  23191315،لٌدت فى  353333330333أس مالها   ،ر

وباحكام المانون رلم  1975لسنه  118حده مع التزام الشركه باستٌفاء شروط المٌد فى سجل  المصدرٌن وفما الحكام المانون رلم 

 -الهرم -الكوم االخضر - شارع نعمة هللا 23، بجهة :  1982لسنه  121

 ابو المجد السٌد ابراهٌم السواح و شرٌكٌه   شركة  ،   -  766

استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوٌه او احداهما وٌشمل ذلن:  أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك  -

ترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه االساسٌهالتى تجعلها لابله لالستزراع. ب( استزراع االراضىالمستصلحه.  وٌش

الغراض االستصالح واالستزراع  وان تستخدم طرق الرىالحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار 

لسنه  14والمرسوم  بمانون رلم  2338لسنه  356ومع مراعاه لرار رئٌس الجهورٌه رلم  2337لسنه  353رئٌس الوزراء رلم 

استصالح واستزراع االراضى  -، عن  7397برلم  23191315،لٌدت فى  353333330333وتعدٌالته.   ،رأس مالها    2312

البور والصحراوٌه او احداهما وٌشمل ذلن:  أ( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌهالتى تجعلها لابله لالستزراع. ب( 

ترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع  وان استزراع االراضىالمستصلحه.  وٌش

ومع  2337لسنه  353تستخدم طرق الرىالحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

شارع نعمة  23وتعدٌالته. ، بجهة :  2312لسنه  14والمرسوم  بمانون رلم  2338لسنه  356مراعاه لرار رئٌس الجهورٌه رلم 

 -الهرم -الكوم االخضر -هللا 

االنتاج الحٌوانىوالداجنىوالسمكى وٌشمل ذلن : أ( تربٌه جمٌع  -2ابو المجد السٌد ابراهٌم السواح و شرٌكٌه   شركة  ،   -  767

ٌن او اللحوم. ب( تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسم

المماوالت  -3ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. جـ( الامه المزارع السمكٌه وكذا صٌد االسمان. 

اطك النائٌه والمناطك خارج الوادى المدٌم مع مراعاه ما االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌهالجدٌده والمن -4العمومٌه . 

االنتاج  -2، عن  7397برلم  23191315،لٌدت فى  353333330333ورد بمرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

التسمٌن او  الحٌوانىوالداجنىوالسمكى وٌشمل ذلن : أ( تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او

اللحوم. ب( تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. 

 االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌهالجدٌده -4المماوالت العمومٌه .  -3جـ( الامه المزارع السمكٌه وكذا صٌد االسمان. 

الكوم -شارع نعمة هللا  23والمناطك النائٌه والمناطك خارج الوادى المدٌم مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ، بجهة : 

 -الهرم -االخضر 

 356ومع مراعاه لرار رئٌس الجهورٌه رلم  2337لسنه  353ابو المجد السٌد ابراهٌم السواح و شرٌكٌه   شركة  ،  رلم  -  768

االسكان الذى تإخر وحداته بالكامل خالٌه الغراض السكن غٌر  -5وتعدٌالته.  2312لسنه  14والمرسوم بمانون  2338لسنه 

تمدٌم الخدمات   -6االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه. 

ٌشمل ذلن :  أ( صٌانه ابار البترول وتنشٌطها. ب( صٌانه معدات الحفر والمضخات البترولٌهالمسانده لعملٌات الحفر واالستكشاف و

 23191315،لٌدت فى  353333330333البترولٌه . جـ( حفر االبار المٌاه واالبار غٌر العمٌمهالالزمهالغراض   ،رأس مالها   

لسنه  14والمرسوم بمانون  2338لسنه  356ومع مراعاه لرار رئٌس الجهورٌه رلم  2337لسنه  353، عن رلم  7397برلم 

االسكان الذى تإخر وحداته بالكامل خالٌه الغراض السكن غٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن  -5وتعدٌالته.  2312

تمدٌم الخدمات البترولٌهالمسانده لعملٌات الحفر   -6خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه. 
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 284 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واالستكشاف وٌشمل ذلن :  أ( صٌانه ابار البترول وتنشٌطها. ب( صٌانه معدات الحفر والمضخات البترولٌه . جـ( حفر االبار المٌاه 

 -الهرم -الكوم االخضر -شارع نعمة هللا  23واالبار غٌر العمٌمهالالزمهالغراض ، بجهة : 

،  البترول.  د( االعمال المدنٌهالمكملهالعمال الحفر والصٌانه . هـ(   ابو المجد السٌد ابراهٌم السواح و شرٌكٌه   شركة -  769

معالجه االسطح من الترسٌبات . و( الخدمات المتعلمهبانزال مواسٌر الغ لٌف وانابٌب االنتاج.  ز( الخدمات المتعلمه باالستكشاف 

ها وتجهٌزها واجراء اى عملٌات صناعٌه علٌها وال التنمٌب عن الخدمات التعدٌنٌه والمعادن واستخراجها وتمطٌع -7البترولى.  

الامة وتشغٌل مصنع النتاج المالبس الجاهزة  -9االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه .  -8ٌشمل ذلن محاجر الرمل والزلط.  

، عن البترول.   7397برلم  23191315،لٌدت فى  353333330333و الترٌكو والصوفٌة. وعلى الشركه افراد   ،رأس مالها   

د( االعمال المدنٌهالمكملهالعمال الحفر والصٌانه . هـ( معالجه االسطح من الترسٌبات . و( الخدمات المتعلمهبانزال مواسٌر الغ لٌف 

ٌعها التنمٌب عن الخدمات التعدٌنٌه والمعادن واستخراجها وتمط -7وانابٌب االنتاج.  ز( الخدمات المتعلمه باالستكشاف البترولى.  

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه .  -8وتجهٌزها واجراء اى عملٌات صناعٌه علٌها وال ٌشمل ذلن محاجر الرمل والزلط.  

الكوم -شارع نعمة هللا  23الامة وتشغٌل مصنع النتاج المالبس الجاهزة و الترٌكو والصوفٌة. وعلى الشركه افراد ، بجهة :  -9

 -الهرم -االخضر 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    THE WHITE STUDIOذا واٌت ستودٌو  -  773

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  7449برلم  23191317،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن المجاورة الثالثة  49عماره  9التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحده رلم 

 المماوالت العامة ،  "شركة     THE WHITE STUDIOذا واٌت ستودٌو  -  771

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور "

 التورٌدات العمومٌة "

 االستثمار و التسوٌك العمارى . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  "

التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او

أس فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،ر

 المماوالت العامة ، عن " 7449برلم  23191317،لٌدت فى  533330333مالها   

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور "

 التورٌدات العمومٌة "

 االستثمار و التسوٌك العمارى . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  "

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

هة : فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بج

 -زاٌد  الشٌخ -الحى الثامن المجاورة الثالثة  49عماره  9وحده رلم 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Buzz Entertainmentباز انترتانمنت   -  772

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  7575برلم  23191323،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 -الحً الثامن  -عمارات سولٌمار  - 7عمارة  - 4كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 
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أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  شركة  ،  "   Buzz Entertainmentباز انترتانمنت   -  773

 لمحمول.البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها وتطبٌمات الهاتف ا

 التسوٌك اإللكترونً. "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -الدعاٌة واالعالن.  "

او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

،لٌدت فى  533330333تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف  ، عن " 7575برلم  23191323

 حمول.أنواعها وتطبٌمات الهاتف الم

 التسوٌك اإللكترونً. "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -الدعاٌة واالعالن.  "

 اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او

 - 7عمارة  - 4تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : مكتب رلم 

 -الحً الثامن  -عمارات سولٌمار 

حكام الموانٌن شركة  ،  ا   BRANK          ADVERTISING        AGENCYشركة وكالة برانن للدعاٌه واالعالن          -  774

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7581برلم  23191324،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر 14شاطها. ، بجهة : ع ن

شركة  ،  نصف اجمالى    BRANK          ADVERTISING        AGENCYشركة وكالة برانن للدعاٌه واالعالن          -  775

 المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 نات.إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات و المهرجا

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة  7581برلم  23191324،لٌدت فى  533330333مع مراعاة   ،رأس مالها   

 االٌوائٌة للمشروع

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات و المهرجانات.

 الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة
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 -الشٌخ زاٌد  -المستثمر الصغٌر 14مع مراعاة ، بجهة : ع 

شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى    BLUEBIRD ARCHITECTشركة بلوبٌرد لالستشارت الهندسٌة  -  776

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 الالزمة لمباشرة نشاطها

  

 

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  7322برلم  23191313،لٌدت فى  63330333،رأس مالها     

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

افة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على ك

 -الشٌخ زاٌد  -بالمرحلة الثانٌة خدمات مدٌنة بٌفرلى هٌلز  15مول رلم  1رلم 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Smart  Zone Tradingسمارت زون للتجارة     -  777

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 طها.نشا

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  7358برلم  23191314،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -امبابه -المنٌرة الغربٌة -شارع دمحم معوض  61نشاطها. ، بجهة : 

 رغوة للمغاسل المتكاملة   شركة  ،  و الئحته التنفٌذٌة -  778

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

  

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 7671برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة

المجاورة  –(بالمركز التجاري الترفٌهً " اٌدن سنتر " بالحً الرابع  P11(والوحدةرلم ) P10نشاطها. ، بجهة : الوحدةرلم )

 -الشٌخ زاٌد  -السادسة

تنظٌف وكً ومعالجة وصباغة المالبس رغوة للمغاسل المتكاملة   شركة  ،  الامة وادارة وتشغٌل مغسلة)دراي كلٌن( ل -  779

 وااللمشة

 الامة وادارة وتشغٌل مغسلة)كار كت( للسٌارات والمركبات

 تجارة جمٌع مستلزمات و مواد التنظٌف الخاصةبااللمشة والسٌارات

 اعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة ب

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن الامة وادارة  7671برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 ظٌف وكً ومعالجة وصباغة المالبس وااللمشةوتشغٌل مغسلة)دراي كلٌن( لتن

 الامة وادارة وتشغٌل مغسلة)كار كت( للسٌارات والمركبات
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 287 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجارة جمٌع مستلزمات و مواد التنظٌف الخاصةبااللمشة والسٌارات

 مالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باع

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

(بالمركز التجاري الترفٌهً " اٌدن سنتر "  P11(والوحدةرلم ) P10تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : الوحدةرلم )

 -الشٌخ زاٌد  -ورة السادسةالمجا –بالحً الرابع 

 :2317لسنة  72دمحم عزت زكى عفٌفى و شرٌكه   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  783

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الحلوٌات و البسكوٌت والعجائن و المخبوزات

 تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق

 و مراعاه لراررئٌس2337لسنة  353فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2317لسنة  72انشطة خارج 

،لٌدت فى  3333330333تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون   ،رأس مالها   

 :2317لسنة  72، عن انشطةداخل لانون  7731برلم  23191331

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الحلوٌات و البسكوٌت والعجائن و المخبوزات

 لجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقتجاره ا

 و مراعاه لراررئٌس2337لسنة  353فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2338لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2317لسنة  72انشطة خارج 

منطمة صناعٌة مخازن الشباب  425تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون ، بجهة : لطعة 

 -اكتوبر 6 -

دمحم عزت زكى عفٌفى و شرٌكه   شركة  ،  االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة توزٌع الحلوٌات و البسكوٌت والعجائن  -  781

 لمخبوزاتالتورٌدات العمومٌةو ا

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 نشاطها.

، عن االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة توزٌع الحلوٌات  7731برلم  23191331،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 و البسكوٌت والعجائن و المخبوزاتالتورٌدات العمومٌة

 ،وكذا التتمتع 2317لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون
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 288 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -منطمة صناعٌة مخازن الشباب  425طعة نشاطها. ، بجهة : ل

 الدعاٌة واالعالن  شركة  ،  "   Docu Colorدوكٌوكلر  -  782

 الامة وتشغٌل مطبعة "

 تجلٌد و تغلٌف الكتب  "

  

ا او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعماله

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 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 

الدعاٌة  ، عن " 7491برلم  23191323،لٌدت فى  233330333لالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   التراخٌص ا

 واالعالن 

 الامة وتشغٌل مطبعة "

 تجلٌد و تغلٌف الكتب  "

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون وال

 حدائك االهرم -البوابه الرابعه  -شارع الجٌش   414التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌتمصطفى ابراهٌم الدسولً وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لنشر  -  783

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

مٌع ، عن الامة وتشغٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتل 7383برلم  23191315،لٌدت فى  3333330333،رأس مالها     

 الرخام والجرانٌت

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الصف  -بجوار مصنع المدس  -عرب ابو ساعد -نشاطها. ، بجهة : شارع الغاز

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -تصنٌع اللمبات اللٌد ومستلزماتها الوطنٌة لالضاءة الحدٌثة   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع ل -  784

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول  -اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال 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 

،  7421لم بر 23191316،لٌدت فى  533330333الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزة كهربائٌه ومنزلٌه  -عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اللمبات اللٌد ومستلزماتها 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك غرض

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -مكرر اداري  1شمة رلم  -الدور السابع  - 4عمارة  -رات سٌتى ستار لمباشرة نشاطها ، بجهة : عما

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات -أوان للطباعة والنشر   شركة  ،   -  785
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 دعاٌة واالعالن-

 التسوٌك االلكترونى-

  

 نشر وتوزٌع الكتب- "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -الطباعة لدى الغٌر - "

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 23191317،لٌدت فى  133330333ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات -، عن  7466برلم 

 دعاٌة واالعالن-

 التسوٌك االلكترونى-

  

 نشر وتوزٌع الكتب- "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -الطباعة لدى الغٌر - "

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 -ش اٌران  39ما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

أوان للطباعة والنشر   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  786

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7466برلم  23191317،لٌدت فى  133330333،رأس مالها     

 -ش اٌران  39وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

او  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة -بالن اٌه للتسوٌك واالستثمار العمارى   شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى  -  787

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   مع مراعاة احك

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن االستثمار والتسوٌك العمارى  7353برلم  23191313،لٌدت فى  533330333،رأس مالها   

ٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغ

غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع

 -الشٌخ زاٌد  -مبنى اركان بالزا  - 331لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

االستٌراد والتصدٌر  -درٌم كوزمتكس   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  788

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123الشركة باحكام المانون رلم  والتوكٌالت التجارٌة تلتزم

وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -انٌن المنظمة لهذا الغرض لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

، عن التجارة العامة والتوزٌع  7651برلم  23191329،لٌدت فى  1333330333تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها   

 123م الشركة باحكام المانون رلم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتز -فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة  1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة 

اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 
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 -ش عزت الحداد  1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :  -وانٌن المنظمة لهذا الغرض الم

 -فٌصل  -الطوابك  -ش المنشٌة 

درٌم كوزمتكس   شركة  ،  مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  -  789

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون غرضها 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال  7651برلم  23191329،لٌدت فى  1333330333لمباشرة 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

 -فٌصل  -الطوابك  -ش المنشٌة  -ش عزت الحداد  1الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 مة لمباشرةتكنو سٌرفٌس لتورٌد معدات محطات التحلٌة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالز -  793

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7684برلم  23191331،لٌدت فى  5333330333،رأس مالها     

 -مساكن العرائس  -ش السودان  - 328عماررلم  - 14نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 مطاعم الثابتة والكافترٌاتشركة  ،  الامة وتشغٌل وادارة ال   SKETTO GROUPاسكٌتو جروب  -  791

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال السٌاحة والفنادق

 تمدٌم االستشارات الفنٌة والمالٌة للمطاعم والفنادق والكافٌهات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ، عن الامة وتشغٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 7665برلم  23191333،لٌدت فى  183330333،رأس مالها      

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال السٌاحة والفنادق

 تمدٌم االستشارات الفنٌة والمالٌة للمطاعم والفنادق والكافٌهات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 لدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطةوا

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( ، بجهة :  27الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -سنتر المدٌنة التجارى المحور المركزى مٌدان النجدة  G85- G86-G87-G88-G90-G91-F77-F79-F80-F81محالت ارلام 

 -اكتوبر  6

 شركة  ،     SKETTO GROUPاسكٌتو جروب  -  792

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة 

 لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناباعمالهاالتورٌدات العمومٌةا

 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

 ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 نشاطها.
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، عن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه  7665برلم  23191333،لٌدت فى  183330333،رأس مالها     

ٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاالتورٌدات العموم

 لانونا

 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

 رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

سنتر المدٌنة التجارى المحور  G85- G86-G87-G88-G90-G91-F77-F79-F80-F81نشاطها. ، بجهة : محالت ارلام 

 -اكتوبر  6 -المركزى مٌدان النجدة 

تورٌد وتركٌب معدات محطات تحلٌة المٌاه ومعالجة الصرف  -تكنو سٌرفٌس لتورٌد معدات محطات التحلٌة   شركة  ،   -  793

 الصحى والصرف الصناعى ولطع الغٌار والكٌماوٌات

 الالزمة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مص

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  23191331،لٌدت فى  5333330333مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ٌد وتركٌب معدات محطات تحلٌة المٌاه ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى ولطع الغٌار والكٌماوٌاتتور -، عن  7684

 الالزمة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

مساكن  -ش السودان  - 328عماررلم  - 14مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمة رلم 

 -العرائس 

 -ام ستار لتجارة وتصنٌع المالبس الجاهزة   شركة  ،    -  794

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 تجارة المالبس الجاهزة-

 استٌراد ماكٌنات ومستلزمات االنتاج والتصدٌر-

 وردٌنفى شان سجل المست 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 292 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن  7159برلم  23191331،لٌدت فى  2333330333   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه   ،رأس مالها

- 

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 تجارة المالبس الجاهزة-

 استٌراد ماكٌنات ومستلزمات االنتاج والتصدٌر-

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظ

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 -اكتوبر 6 -الحً الرابع  -المجاورة السابعة- 1538ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه ، بجهة : المطعة رلم 

 ام ستار لتجارة وتصنٌع المالبس الجاهزة   شركة  ،  من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها -  795

 الفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات الس

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

ه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال ، عن من الوجو 7159برلم  23191331،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

 شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -اكتوبر 6 -الحً الرابع  -المجاورة السابعة- 1538نشاطها. ، بجهة : المطعة رلم 

 المٌام بؤنشطة التعهٌد. شركة  ،  "   Staff Arabiaستاف ارٌبٌا للخدمات المتكاملة واالستشارات   -  796

 شغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.الامة وت "

 التورٌدات العمومٌة. "

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال  "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .المادة ?? من لانون سوق 

 23191323،لٌدت فى  25333330333لسنة   ،رأس مالها    333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

 المٌام بؤنشطة التعهٌد. ، عن " 7476برلم 

 الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة. "

 التورٌدات العمومٌة. "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 293 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال ت "

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

 المال والئحته التنفٌذٌة ( . المادة ?? من لانون سوق رأس

 -شارع مصدق  8لسنة ، بجهة :  333إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما  2312شركة  ،     Staff Arabiaستاف ارٌبٌا للخدمات المتكاملة واالستشارات   -  797

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها  -بها ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص 

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد  2312، عن  7476برلم  23191323،لٌدت فى  25333330333،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى  -راءات الترخٌص بها بموافمة و اج

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

 -شارع مصدق  8وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌة التً تجعلها لابلة شركة  ،  ستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساس   WE   GROW   GREENوي جرو جرٌن  -  798

 لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة مستلزمات االنتاج الزراعى ) اسمدة ، مبٌدات ، مخصبات-

ٌة ، عن ستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساس 7517برلم  23191321،لٌدت فى  23333330333زراعٌة   ،رأس مالها   

 التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة مستلزمات االنتاج الزراعى ) اسمدة ، مبٌدات ، مخصبات-

 -راضى طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى جمعٌة الحسٌن التعاونٌة الزراعٌة لالستصالح وتعمٌر وتنمٌة اال 64زراعٌة ، بجهة : 

 -مركز امبابه

 شركة  ،  ، تماوى (   WE   GROW   GREENوي جرو جرٌن  -  799

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالتورٌدات العمومٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 294 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجا

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

ال   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعما

 ، عن ، تماوى ( 7517برلم  23191321،لٌدت فى  23333330333

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالتورٌدات العمومٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  123تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

طرٌك  64ات و غٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك

 -مركز امبابه -مصر اسكندرٌة الصحراوى جمعٌة الحسٌن التعاونٌة الزراعٌة لالستصالح وتعمٌر وتنمٌة االراضى 

 شركة  ،  شبٌهةباعمالها   WE   GROW   GREENوي جرو جرٌن  -  833

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

  

 ، عن شبٌهةباعمالها 7517برلم  23191321،لٌدت فى  23333330333،رأس مالها     

 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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى جمعٌة الحسٌن التعاونٌة الزراعٌة لالستصالح وتعمٌر وتنمٌة االراضى  64نشاطها. ، بجهة : 

 -مركز امبابه

 وتشغٌل مصنع لصناعة المالبس شركة  ،  الامة   FASHION TEXفاشن تكس لصناعة المالبس  -  831

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها ب

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشغٌل مصنع لصناعة المالبس 7666برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 295 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -م 1253مساحة -كوم اوشٌم  -المنطمة الصناعٌة -بالمرحلة االولى  92نشاطها. ، بجهة : المطعة 

: الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف  72شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  بلو لوتس للحاصالت الزراعٌة والتصدٌر   -  832

 المحاصٌل الزراعٌة

تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا  "

و مراعاة لرار  2337لسنة  353ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماً مع مراعاة 

 : التصدٌر التورٌدات العمومٌة  72" انشطة خارج لانون  2338لسنة  356رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

، عن  7487برلم  23191323،لٌدت فى  633330333تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة   ،رأس مالها    

 : الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المحاصٌل الزراعٌة 72انشطة خاصة بمانون 

تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا  "

و مراعاة لرار  2337لسنة  353منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 : التصدٌر التورٌدات العمومٌة  72" انشطة خارج لانون  2338لسنة  356رلم رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة 

امام بسكول ابو  -اول طرٌك جبل سعد  -تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة ، بجهة : لطعة االرض ابو جنشو  

 -ابشواى  -توحه 

لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا  بلو لوتس للحاصالت الزراعٌة والتصدٌر   شركة  ،  -  833

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون  2317لسنه  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكو -االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ألنشطة الوارده ، عن ل 7487برلم  23191323،لٌدت فى  633330333ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

 72بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لها ٌجوز للشركة ان تكون  -، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  2317لسنه 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

اول  -غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : لطعة االرض ابو جنشو 

 -ابشواى  -ابو توحه امام بسكول  -طرٌك جبل سعد 

بلو لوتس للحاصالت الزراعٌة والتصدٌر   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  -  834

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  7487برلم  23191323،لٌدت فى  633330333  ،رأس مالها   

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -ابشواى  -امام بسكول ابو توحه  -ل سعد اول طرٌك جب -: لطعة االرض ابو جنشو 

 برفكشن للتورٌدات العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -  835

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1982لسنة  123التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 ٌةالتجار

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 296 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنص

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  7653برلم  23191329،لٌدت فى  233330333علٌها فً المادة   ،رأس مالها   

 به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1982لسنة  123التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 التجارٌة

 لمماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةا

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -العمرانٌة -المتفرع من جسر الكنٌسه -ش مكه المكرمه 32لٌها فً المادة ، بجهة : ع

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27برفكشن للتورٌدات العامة   شركة  ،   -  836

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 االشراف على تنفٌذ المشروعات

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333الوزارى رلم  مع مراعاه المرار

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها    او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27، عن  7653برلم  23191329،لٌدت فى  233330333

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 االشراف على تنفٌذ المشروعات

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

ش مكه  32ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : او التً لد تعاونها على تحمٌك غر

 -العمرانٌة -المتفرع من جسر الكنٌسه -المكرمه

 برفكشن للتورٌدات العامة   شركة  ،  او تشترٌها او -  837

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 297 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

 ، عن او تشترٌها او 7653برلم  23191329،لٌدت فى  233330333،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -العمرانٌة -المتفرع من جسر الكنٌسه -ش مكه المكرمه 32نشاطها. ، بجهة : 

 تفراس عز الدٌن الداٌه وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المحمصات والممرمشات والمسلٌات والمكسرا -  838

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

  

، عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المحمصات والممرمشات  7736برلم  23191331،لٌدت فى  23133330333،رأس مالها     

 والمسلٌات والمكسرات

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 -اكتوبر 6 - 33لطعة  -مجمع ورش صناعٌةبالمنطمة الصناعٌة الثالثة 18و17و16و15و14و12نشاطها. ، بجهة : الوحدة 

-من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27ا فى المادة طالئع البدر للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  المنصوص علٌه -  839

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌداالجهزة واالدوات والخامات والمعدات والوسائل التعلٌمٌة والطبٌة والصوب  "

" الامة وتشغٌل  -أو طبٌة  إلامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة -الزراعٌة 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة   -المركز الطبٌة 

، عن  7593برلم  23191324،لٌدت فى  2333330333وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص  "-من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  27فى المادة المنصوص علٌها 

إلامة وتشغٌل المستشفٌات  -تورٌداالجهزة واالدوات والخامات والمعدات والوسائل التعلٌمٌة والطبٌة والصوب الزراعٌة 

استصالح وتجهٌز  -" الامة وتشغٌل المركز الطبٌة  -و طبٌة المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أ

االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

 -طامٌه  -امام نادى الموات المسلحة  - 64فطعة  -االراضى ، بجهة : ارض زهٌر 

ئع البدر للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة طال -  813

ومراعاة لرار  2337لسنة  353فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 لمشروعاتإدارة ا - 2338لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس 

، عن مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق  7593برلم  23191324،لٌدت فى  233333.000مالها   

 2337لسنة  353الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 مشروعاتإدارة ال - 2338لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة 

 -طامٌه  -امام نادى الموات المسلحة  - 64عة فط -: ارض زهٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 298 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طالئع البدر للتنمٌة واالستثمار   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  -  811

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى  7593برلم  23191324،لٌدت فى  2333330333،رأس مالها     

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ارض 

 -طامٌه  -امام نادى الموات المسلحة  - 64فطعة  -زهٌر 

الصمر العربى لإلنشاءات   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  812

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او  7587برلم  23191324،لٌدت فى  53333330333

:  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة

 -وبر التجارى مركز اكت - 3الدور الثانى عمارة  - 24مكتب رلم 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    Exception Careاكسٌبشن كٌر للخدمات الطبٌة  -  813

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

لشركة الحصول ، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا 7735برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333،رأس مالها     

 -الهرم  -س حدائك االهرام  13على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. شركة  ،   "   Exception Careاكسٌبشن كٌر للخدمات الطبٌة  -  814

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 م الموانٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. "

 * التورٌدات العمومٌة.

،  7735برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333السٌاحة العالجٌة للمرضً. ) فٌما عدا خدمات   ،رأس مالها    "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. عن "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 

 انٌن المنظمة لهذا الغرض الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. "

 * التورٌدات العمومٌة.

 -الهرم  -س حدائك االهرام  13السٌاحة العالجٌة للمرضً. ) فٌما عدا خدمات ، بجهة :  "

 ى (شركة  ،  تامٌن السفر الطب   Exception Careاكسٌبشن كٌر للخدمات الطبٌة  -  815

 تجارة المستلزمات واألجهزة الطبٌة. "

ٌجوز للشركة ان  -إالامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة.  "

اونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 299 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن  7735برلم  23191331،لٌدت فى  13333330333المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 تامٌن السفر الطبى (

 تجارة المستلزمات واألجهزة الطبٌة. "

ٌجوز للشركة ان  -إالامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة.  "

ا على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونه

تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 -الهرم  -س حدائك االهرام  13المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : 

 333االستثمار والتنمٌة العمارٌة .إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم أفانتورا للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،    -  816

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة  2312لسنة 

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً  وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات 

الستثمار والتنمٌة ، عن ا 7539برلم  23191321،لٌدت فى  233333330333السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2312لسنة  333العمارٌة .إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

و اجراءات الترخٌص بها تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً او 

 - 5مكتب رلم  - 418مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : عماررلم 

 -اكتوبر 6 -ٌةالمجاورة الثان -الحى األول 

أفانتورا للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  817

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته  7539برلم  23191321ى ،لٌدت ف 233333330333نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحى األول  - 5مكتب رلم  - 418نشاطها. ، بجهة : عماررلم 

 المهدى للمعادن   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لصب لوالب االلومنٌوم والنحاس والرصاص وأعمدة النحاس -  818

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها ف

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الامة وتشغٌل مصنع لصب لوالب االلومنٌوم والنحاس  7511برلم  23191321،لٌدت فى  533330333ا   ،رأس ماله  

 والرصاص وأعمدة النحاس

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرض

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 300 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ابورواش  -المنطمة الصناعٌة 28: المطعةرلم نشاطها. ، بجهة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الدلتا لألطعمة واألغذٌة الجاهزة   شركة  ،   تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة -  819

باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج كما ٌجوز لها

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة 7286برلم  23191339،لٌدت فى  2330333مالها   

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -الهرم  -المنشٌة الجدٌدة  -شارع السالم  4: 

شركة  ،  والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى    GULF GATE بوابة الخٌلج للتجارة االلكترونٌة -  823

االستٌراد والتصدٌر  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2312لسنة  333رلم 

فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  123والتوكٌالت التجارٌةتلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

برلم  23191331،لٌدت فى  333330333لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌه و  2312لسنة  333، عن والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم  7146

 123االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةتلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه 

اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 -شارع جامعة الدول العربٌة  39الموانٌن ، بجهة : الدور الرابع عمار رلم 

 شركة  ،  المنظمة لهذا الغرض    GULF GATEبوابة الخٌلج للتجارة االلكترونٌة  -  821

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلى و اللٌموزٌن -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت - 

شركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع ال

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 ، عن المنظمة لهذا الغرض  7146برلم  23191331،لٌدت فى  333330333،رأس مالها     

لحة او ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلى و اللٌموزٌن -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت - 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها 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 الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة 

 -شارع جامعة الدول العربٌة  39: الدور الرابع عمار رلم 

 بالتفورم بروبرتً   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -  822

 ات العمومٌة.* التورٌد

 االستثمار العمارى.

 التسوٌك العماري.

 التصدٌر.

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 صةبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  7259برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333الوحدات   ،رأس مالها   

 لانونا.

 ٌدات العمومٌة.* التور

 االستثمار العمارى.

 التسوٌك العماري.

 التصدٌر.

 الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 خاصةبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات ال

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة

 الجٌزه -الدلى  -شارع مصدق  - 65( بالدور الثالث بالعماررلم  1331الوحدات ، بجهة : شمةرلم )

 ،  المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع.بالتفورم بروبرتً   شركة   -  823

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 لعاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة.

،لٌدت  1333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها   ،رأس مالها   

 لمبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع.، عن ا 7259برلم  23191338فى 

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 27علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة.

( بالدور الثالث  1331ت و غٌرها ، بجهة : شمةرلم )ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا

 الجٌزه -الدلى  -شارع مصدق  - 65بالعماررلم 

 بالتفورم بروبرتً   شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها -  824

 او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة 

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 302 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ماال شبٌهة باعمالها، عن التً تزاول اع 7259برلم  23191338،لٌدت فى  1333330333،رأس مالها     

 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

 ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 الجٌزه -الدلى  -شارع مصدق  - 65( بالدور الثالث بالعماررلم  1331نشاطها. ، بجهة : شمةرلم )

 :2317لسنة  72شركة  ،  انشطةداخل لانون    K .R.Mكٌة.أر.أم للتجارة )وفاء خالد راتب طه(  -  825

 تٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطةالامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والمو

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها على

 ٌة عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحةاال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاح

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 :2317لسنة  72، عن انشطةداخل لانون  7273برلم  23191339،لٌدت فى  1433330333اإلدارة   ،رأس مالها   

 الت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطةالامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌ

 بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها على

 عن ثالثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 الوحدات المبٌعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابً 27اإلدارة ، بجهة : 

وتٌالت والشمك الفندلٌة شركة  ،  والتسوٌك السٌاحً للفنادق والم   K .R.Mكٌة.أر.أم للتجارة )وفاء خالد راتب طه(  -  826

 والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطةبها.

 الامة وتشغٌل مراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطةبها.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

لموتٌالت والشمك ، عن والتسوٌك السٌاحً للفنادق وا 7273برلم  23191339،لٌدت فى  1433330333فً   ،رأس مالها   

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2312لسنة  333مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطةبها.

 شغٌل مراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطةبها.الامة وت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 303 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابً 27فً ، بجهة : 

كة  ،  هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض شر   K .R.Mكٌة.أر.أم للتجارة )وفاء خالد راتب طه(  -  827

 االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 ٌة .إلامة المزارع السمك

 الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منجات العدد الٌدوٌة

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التجارة العامة والتوزٌع -

 االستٌراد والتصدٌر -

،لٌدت فى  1433330333فى شان سجل المستوردٌن،   ،رأس مالها    1982لسنة  121تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

اتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ، عن ه 7273برلم  23191339

 الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2337لسنة  353فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2338 

 إلامة المزارع السمكٌة .

 مة وتشغٌل مصنع لتصنٌع منجات العدد الٌدوٌةالا

 :2317لسنة  72انشطة خارج لانون 

 التجارة العامة والتوزٌع -

 االستٌراد والتصدٌر -

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابً 27فى شان سجل المستوردٌن، ، بجهة :  1982لسنة  121تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 شركة  ،  وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى   K .R.Mكٌة.أر.أم للتجارة )وفاء خالد راتب طه(  -  828

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 انشاء و ادارة المالهى الترفٌهٌة -

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 304 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

، عن وال ٌنشئ  7273برلم  23191339،لٌدت فى  1433330333أس مالها   األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات   ،ر

 تؤسٌس الشركة اى حك فى

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الغرض

 انشاء و ادارة المالهى الترفٌهٌة -

 شركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم ال

 ،وكذا ال تتمتع 2317لسنة  72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابً 27األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات ، بجهة : 

 شركة  ،  والحوافز الواردة بذات المانون.   K .R.Mكٌة.أر.أم للتجارة )وفاء خالد راتب طه(  -  829

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن والحوافز الواردة بذات المانون. 7273برلم  23191339،لٌدت فى  1433330333،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج ,كما

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -ن المهندسٌ -ش احمد عرابً 27نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة    GULF GATEبوابة الخٌلج للتجارة االلكترونٌة  -  833

الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، 

شات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واستكمال المن

-عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

، عن الامة  7146برلم  23191331،لٌدت فى  333330333ق والموتٌالت   ،رأس مالها   اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفناد

وتشغٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت 

ل المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكما

والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصف 

للفنادق والموتٌالت ، بجهة : الدور الرابع عمار اإلدارة والتسوٌك السٌاحً -اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع 

 -شارع جامعة الدول العربٌة  39رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 305 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،   تمدٌم    REFERENCE FOR MARKETING AND INVESTMENTرٌفرٌنس للتسوٌك و االستثمار  -  831

مناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم ب

من لانون 27االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

وٌك فٌما هو مسموح به التس -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -لانونا 

، عن  7377برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    -

اسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمن

من 27وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ك فٌما هو التسوٌ -الامة وتشغٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -مسموح به لانونا 

مدٌنة  -الدور الثالث بعمارات الزراعٌن بالمسله  3شمة  4ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : العمار رلم  -

 -الفٌوم 

شركة  ،  وجه من الوجوة    REFERENCE FOR MARKETING AND INVESTMENTرٌفرٌنس للتسوٌك و االستثمار  -  832

مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌرها التى تزاول ، عن وجه من الوجوة مع الشركات وغ 7377برلم  23191314،لٌدت فى  2333330333،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 

لى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع

الدور الثالث بعمارات الزراعٌن  3شمة  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : العمار رلم 

 -مدٌنة الفٌوم  -بالمسله 

ز ٌجو -شركة  ،   المماوالت العامة.  إعادة تدوٌر مخلفات المصانع.    Paper Packبابٌر بان لمواد التعبئة والتغلٌف  -  833

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 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئح

 الالزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز  -، عن المماوالت العامة.  إعادة تدوٌر مخلفات المصانع.  7379برلم  23191315،لٌدت فى  533330333،رأس مالها     

ا مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون له

تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مرا

 -الحً الخامس  -محور الكفراوي  -سنتر فٌنوس  25لطعة رلم  -الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل تجاري 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 306 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    5139االفضل لتشغٌل المعادن لصاحبها ) عبد الداٌم احمد على فرج (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لغلك الممر   23191329

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   5321العالمٌن للتصنٌع والتجارة   لصاحبها  )  غادة حسن عبد الحمٌد زاٌد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   13333330333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23191338

وفً تارٌخ ،   1853المصرٌة للصناعات المعدنٌة لصاحبها ) رضا نجٌب ٌعموب ابراهٌم (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25333330333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23191315

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  7156الملكة للرخام والجرانٌت لصاحبها ) رفعت شاكر سلٌمان سعد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  -طرٌك المندرة  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الصٌفٌة الجدٌدة  23191331

لصاحبها ) احمد علً احمد بدران ( ، تاجر  Pillar Integrated Solutions                         بٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز   -  2

 -محور خدمً اول  48تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة  23191332وفً تارٌخ  4344فرد ،  سبك لٌده برلم    

 المنطمة الصناعٌة الثالثة 

 26ٌة المعلومات لصاحبها بهاء اٌهاب الدٌن عبد المولى دمحم طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لوة اللمسات للبرمجة وتمن -  3

شارع الغٌث ناصٌة  - 63عمار رلم  -بالدور الخامس  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  23191332وفً تارٌخ 

  -شارع ابو المعاطً 

لصاحبها ) بهاء اٌهاب الدٌن عبدالمولى دمحم طه ( ، تاجر فرد ،  سبك  Force touchesالملومات  لوه اللمسات للبرمجه وتمنٌه -  4

 - 63عمار رلم  -بالدور الخامس  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  23191332وفً تارٌخ  26لٌده برلم    

  -شارع الغٌث ناصٌة شارع ابو المعاطً 

تم  23191333وفً تارٌخ  7174الحدٌثة لصاحبها )احمد عبد هللا المبٌض( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتبة الشام  -  5

  -اكتوبر 6 - 1الحى الثانى مجاورة  9/1تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، محل بالعمارةرلم 

وفً  7198بٌور للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها )مصطفى ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  -الهرم  -منشؤة البكاري -ش االزهر1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،   23191333تارٌخ 

وفً تارٌخ  7232الحمٌد على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تكنونٌو ماتٌن لصاحبها) عبد الجامع فضل هللا عبد  -  7

  -اكتوبر  6 -لٌلة المدر  12الحى - 339تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مجمع على الدٌن مكتب رلم  23191333
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وفً تارٌخ  7171ده برلم    السالم لصناعة الرخام والجرانٌت لصاحبها ) اسالم ناصر جالل دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  8

  -الصف  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عرب ابو ساعد خلف محطة كهرباء التبٌن  23191333

 7225لصاحبها )عال عبدالسمٌع شمس الدٌن دمحم احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     FITNESSفٌتنس للمالبس الرٌاضٌة  -  9

  -الشٌخ زاٌد  -بالدور االول التجارى  FA17تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  المحل رلم تم  23191337وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7231لصاحبها ) نفٌسة مغاورى احمد الشامى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ALFAEZ ARTSالفائز أرتس  -  13

ابو رواش -شارع دمحم عمر منطمة ج السادات  216،  214،  213 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  المطعةرلم 23191337

-  

تم  23191337وفً تارٌخ  7237ابجرٌد للعمارات لصاحبها ) كرٌم سامى عزت فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -الهرم  -حدائك االهرام  -البوابه االولً  - 8ب ش  39تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  7243فرحان للتنمٌة الصناعٌة ) فٌدكو ( لصحبها ) عبد هللا عبد الغنً فرحان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

  -مخازن الشباب  - 641تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مصنع رلم  23191338

ي سعد عبد الموجود الشاعر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) احمد ٌسر Pyramids Gate Innبٌرامٌدز جٌت ان  -  13

  -الهرم  -نزلة السمان  -ش ابو الهول  السٌاحً  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191338وفً تارٌخ  7245

وفً تارٌخ  7252    النجاح لالسثمار لصاحبها ) عصام الدٌن نجاح اسماعٌل حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  14

  -حدائك االهرام - 3شمةرلم  -هـ  9تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  عمارة  23191338

وفً تارٌخ  7255لصاحبها ) دمحم خالد دمحم حازم على الٌمانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     RED LINEرٌد الٌن  -  15

 اكتوبر 6 -الدور الثانى  - 3شمة  - 224ق  - 2مجاورة  -ؤشٌر:   ، الحى األول تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 23191338

لصاحبها )مصطفى عبد الفتاح دمحم مرداش( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      TUT Pyramids Viewتوت بٌرامٌدز فٌو        -  16

ابو الهول  -نزلة السمان -ع جمال عبد الناصرتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  شار 23191338وفً تارٌخ  7256

  -الهرم  -السٌاحً

وفً  7272المدٌنة المنورة لمواد التعبئة والتغلٌف لصاحبها ) ٌاسر دمحم رٌاض تونً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

  - 3مجاورة  -ل عمد او - 5الحً  - 484تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  23191339تارٌخ 

 23191313وفً تارٌخ  7336الهندسٌة للطالة والمعادن لصاحبها )احمد حسن امٌن احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

  -امبابه-بجوار مصنع المرش  -م المناطر -الخطاطبة -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  طرٌك منشؤة المناطر

وفً تارٌخ  7335لصاحبها )اٌناس غطاس عزٌز بطرس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Latoua Landالتوٌا الند  -  19

  -اكتوبر 6 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  فالجز مول , درٌم الند , طرٌك الواحات ، السادس من أكتوبر 23191313

 7323ضٌاء الدٌن دمحم دمحم مكٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لصاحبها )كرٌم Media  Cairo  Satمٌدٌا كاٌرو سات  -  23

  -امبابه -ش السودان  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،   23191313وفً تارٌخ 

 6343فادٌة احمد رجب لصناعة الحلوٌات لصاحبها ) فادٌة بنت احمد بن عبدهللا رجب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب  - 297تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم  23191313وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7328البركة للصناعة والتجارة لصاحبها ) عمر دمحم حمد هللا غازي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

  -المنطمة الصناعٌة  -مخازن الشباب  - 139تؤشٌر:   ، ق تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 23191313

وفً تارٌخ  7337الكٌنج سوٌت للحلوٌات لصاحبها ) ٌاسر دمحم دمحم دمحم رضوان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 -الهرم  -الطالبٌة  -ش ترسا  -ش االمٌن  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191313
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لصاحبها ) سٌد عبد الفتاح احمد السٌد ( ،  GOLDEN PACK FOR CARTON INDUSTRYجولدن بان لصناعة الكرتون  -  24

امتداد  424تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  23191313وفً تارٌخ  7351تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -المنطمة الصناعٌة السادسة 

وفً تارٌخ  7342د الغذائٌة لصاحبها )رامً ماجد عٌسى سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الراعً للموا -  25

  -سنورس  -الكعابً الجدٌدة  -شارع جمال عبد الناصر 2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191313

 23191314وفً تارٌخ  7354سبك لٌده برلم     الرحمه ستٌل لصاحبها ) محسن العزازي شحاته العزازي ( ، تاجر فرد ،  -  26

  - 14عمارة  6مجاورة  11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحً ال 

وفً تارٌخ  7355لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     CELL   ACTIVEسٌل اكتٌف  -  27

 -الدور االرضى بجوار المعهد العالى للهندسة 1158شٌر:   ،  الحى الثالث عمارةرلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤ 23191314

 -اكتوبر 6

وفً تارٌخ  7365الزهور الستصالح االراضى لصاحبها ) امانى عبد الوهاب حسن على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

  -الهرم  -فٌصل  -الطوابك  -عامر  ش دمحم 17تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191314

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23191314وفً تارٌخ  7378محمود دمحم على غباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

  -اكتوبر 6 -والكائنة بحدائك اكتوبر 19بمول الخلٌجٌة بمشروع جانا جرٌن الممامه على لطعه االرض رلم  2، محل رلم 

سبا للتصنٌع وتجارة الدهانات وكٌماوٌات البناء لصاحبها ) عارف طاهر اسماعٌل الشجاع ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

طرٌك مصر اسٌوط  -منطمة الهرماوٌة  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار رلم  23191315وفً تارٌخ  7432

  -الحةامدٌه  -الزراعً 

وفً تارٌخ  7434لصاحبها ) ضحى دمحم عبدالمنعم على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Gamer Shardsجٌمر شاردز  -  31

  -مٌدان النجدة  -المحور المركزي  - 6شمة  - 4الدور  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، سٌال مول  23191315

 7382لصاحبها ) عادل سٌد دمحم جاد االلفطى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المدس لتصنٌع االسمان واللحوم والدواجن  -  32

  -امتداد المنطمة الصناعٌة الثالثة  178تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  23191315وفً تارٌخ 

تم  23191315وفً تارٌخ  7384رلم    كٌورا لصاحبها ) عبد الرحمن حسن دمحم عبد العال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  33

  -ش الهرم  41تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 7412خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ لصاحبها ) خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  -مخازن الشباب  269مصنع رلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191316وفً تارٌخ 

نبراس الحجاز للمستلزمات الطبٌة لصاحبها )مصطفى بن دمحم جمٌل بن جلول دوٌدى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 -اكتوبر 6 -دجله بالمز مول  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،   23191316وفً تارٌخ  7436

باور سٌورت لتصنٌع االجهزة الرٌاضٌة لصاحبها ) احمد مصطفى عبد اللطٌف عبد الرحمن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  -المهندسٌن  -ش السودان  294تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191316وفً تارٌخ  7418

وفً تارٌخ  7433رمضان على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان عثمان رمضان على لصاحبها )رمضان عثمان  -  37

 -اكتوبر 6 - 64عماررلم  231السوٌمه محل رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الحى السادس  23191316

ده برلم    لصاحبها )عمر حسٌن صبرى ممتاز  ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ Premium For Programsبرٌمٌم للبرمجٌات  -  38

-التعاون-بجواربنن االسكندرٌة-ش على بن ابى طالب1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191317وفً تارٌخ  7464

  -الهرم 
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لصاحبها ) اٌهاب مصطفى دمحم النحاس ( ، تاجر فرد ،  سبك  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  39

البوابة  -ط امام اكسبرٌس مترو  189تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، فٌال  23191317وفً تارٌخ  7463 لٌده برلم   

  -حدائك االهرام  -الثانٌة 

 

وفً تارٌخ  7447االمل لتشكٌل وتشغٌل المعادن لصاحبها ) احمد زكى ٌحى دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

ولطعتٌن  139فطعة رلم  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوة  26العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الكٌلو  تم تعدٌل 23191317

  -ابورواش  -حوض خارج الزمام  -كنستر  22ضمن المطعة 

وفً تارٌخ  7474الجٌار لتجارة الموازٌن لصاحبها ) رمضان دمحم زكى الجٌار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -شارع التحرٌر  53تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191323

وفً تارٌخ  7481هاواى للمالبس الجاهزة لصاحبها )حنفى حمٌده جوده عبد الصمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  -بوالق الدكرور -شارع رضا محمود  53تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191323

وفً تارٌخ  7471لصاحبها )اٌمان عبد الفتاح فكرى ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      BELL  AASIAبٌالأسٌا -  43

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191323

  -الجٌزه  -مٌدان الجٌزة  -برج مراد االدارى  8 

وفً تارٌخ  7482ل راشد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الرضا لتجارة الفاكهة لصاحبها ) محمود محمود اسماعٌ -  44

  -سوق الجمله - 2عنبر  -شارد الفاكهة  - 123تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  23191323

تم تعدٌل  23191323وفً تارٌخ  7489العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -المناطر الخٌرٌة -ابو عٌشة -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  حموده 

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان( ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  46

  -الدلى  -ش التحرٌر  27الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصف  23191321وفً تارٌخ  7531،  سبك لٌده برلم    

وفً  137اوبٌا لتصمٌم البرامج واالستثمار العمارى لصاحبها عمرو سٌد سٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

المجاورة  -مشروع كورتٌارد  fالدور االول مبنى  315بلون  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، وحده  23191321تارٌخ 

  -الشٌخ زاٌد  -الحى الثانى عشر  -االولى 

وفً تارٌخ  7534برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 -اكتوبر 6 -لبستان بجوار ا -المستثمر الصغٌر- 19عمارة  - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  شمة  23191322

وفً تارٌخ  7539الدولٌه لرٌاده االعمال و المرأه لصاحبها )جابر كامل السٌد على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

  -الدور االول  -ابراج لصر العداله -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  دله 23191322

 7531حبها ) اسماء حمدي عبد العال ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصا Kashmer Fashoinكشمٌر فاشون  -  53

  -الهرم  -حدائك االهرام  -ح  257تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمار  23191322وفً تارٌخ 

وفً  4593سبك لٌده برلم    المتحدة لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها ) عمرو نبٌل علً صالح جمجوم ( ، تاجر فرد ،   -  51

  -شارع ترعة عبد العال  233تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191323تارٌخ 

وفً تارٌخ  7554الوادى لالستثمار العمارى لصاحبها ) محمود دمحم همام عوض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

  -ارض اللواء  -ش دمحم احمد عبد العال  1،   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:  23191323

وفً تارٌخ  7555لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Expand Itاكسباندت  -  53

 -اكتوبر 6 -حً االشجار -نموذج حرفد 15ش - 176ع - 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  الدور  23191323
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 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  7593السماء للصناعٌة والتجارة بصاحبها ) عبد هللا دمحم دمحم سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

  -مخازن الشباب  -المنطمة الصناعٌة  57تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  23191324

تم تعدٌل  23191324وفً تارٌخ  7599 سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصفا للصناعة لصاحبها ) حامد دمحم دمحم -  55

  -مٌدان فودفون  -لرٌة المختار  - 15العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب 

تارٌخ وفً  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

شارع حمادة امام تماطع شارع  1/159المطعة رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة  23191324

  - 8مع شارع  7

 وفً تارٌخ 7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه) ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

شارع حمادة امام تماطع شارع  1/159المطعة رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة  23191324

  - 8مع شارع  7

وفً تارٌخ  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

  -مجمع ) ب أ (  -مشروع مبارن للصناعات الصغٌرة  2/283تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191324

وفً تارٌخ  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه) ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

  -مجمع ) ب أ (  -مشروع مبارن للصناعات الصغٌرة  2/283،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   23191324

تم تعدٌل  23191324وفً تارٌخ  7631عالم الكورى لصاحبها )صالح رٌاض طعمه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الجٌزه -ٌد الشٌخ زا -الجٌزه  -الشٌخ زاٌد  - 13الحى  3مج  -ب  563عمارة  2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شمة 

وفً تارٌخ  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

شارع حمادة امام تماطع شارع  1/159المطعة رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة الثالثة  23191324

 - 8 مع شارع 7

وفً تارٌخ  7617لصاحبها )عماد الدٌن دمحم شعبان على الدعرونه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     TRIGGERترٌجر  -  62

  -ش مكه المكرمه  16تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191327

 23191328وفً تارٌخ  7625حسٌن لتجارة مواد البناء لصاحبها )دمحم حسٌن راضى عبٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  -المرٌوطٌة-ش فٌصل131تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  

 7627ثمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحمد لتجارة الجملة والتجزئة للدراجات النارٌة لصاحبها )احمد حسن دمحم دمحم ع -  64

  -ش الهرم  167تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191328وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7653الدهشورى للخدمات البترولٌة لصاحبها دهشور دمحم مطاوع متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

  -الهرم  -شارع نعمه هللا الكوم االخضر بجوار مدرسه المناره الحدٌثه  23لـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصف ا 23191329

وفً تارٌخ  7636الحمزي للمالبس الجاهزة لصاحبها )عمر غالب احمد الحمزي( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 -الحً العاشر -المجاورة االولى- 17لطعةرلم - 2موحدةرل -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  الدور االرضً 23191329

  -اكتوبر 6

تم  23191329وفً تارٌخ  7643ٌوتوبٌا لصاحبها ) عمرو محمود احمد دمحم عبد الفتاح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

  -بندر الفٌوم  -لسم الفٌوم ثانى  -الدائرى  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، باغوص 

وفً تارٌخ  7642الٌاسمٌن للتجارة والتوزٌع لصاحبها ) نجالء فنحى دمحم على جمال الدٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

  -اوسٌم  -سمٌل  -شارع صابر عطٌة  28تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191329
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 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 7643) ماجد شعبان بدر احمد حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها  IQاى كٌو لالستثمار العمارى والدٌكور  -  69

شارع  - 85بالدور االول فوق االرضً بالعمار رلم  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم  23191329وفً تارٌخ 

  -الهرم  -المرٌوطٌة 

وفً  7644 دمحم محفوظ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حمزه للمالبس الجاهزة لصاحبها ) محمود حمزه دمحم -  73

  -حى الفردوس  -ب  235تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة  23191329تارٌخ 

وفً تارٌخ  7646مدحت السٌد لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت السٌد عبد الغنىصالح( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191329

 لصاحبها )نبٌل ٌوسف NEW STARS             FURNITURE             INDUSTRYنٌو ستارز لصناعة األثاث   -  72

دى ش فا 62تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،   23191329وفً تارٌخ  7637حبٌب فرج( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -فٌصل  -من ش دكتور الشٌن 

تم تعدٌل  23191333وفً تارٌخ  7659الجالله لصاحبها )ابراهٌم حسن دمحم على جالله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

شارع  247مشروع  -حدائك اكتوبر  -مركز تجارى  -مول الحسن  -الدور الثالث  - 4العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم 

  -اكتوبر 6 -زوٌل 

 23191333وفً تارٌخ  7662لصاحبها )دمحم صبحً عبدالشافً ٌعموب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Cookrzكوكرز -  74

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

  -حدائك األهرام  -و البوابة الثانٌة63 

وفً تارٌخ  7696د طه احمد عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الغد لالستثمار العمارى والزراعى  لصاحبها ) احم -  75

  -الحى الثالث  -المجاورة الثالثة  639تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191331

 23191331خ وفً تارٌ 7682دمحم حمدهللا غازى لصاحبها ) دمحم حمد هللا غازى شحاته ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

  -مخازن الشباب بالمنطمة الصناعٌة  552تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ق 

لصاحبها ) أحمد عبدالمنصف  Ahmed ElSayed for Language Solutionsأحمد السٌد للحلول اللغوٌة والبرمجٌات  -  77

 56أ عمارة  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23191331وفً تارٌخ  7686السٌد دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة  -الحى الثالث عشر  -

مودرن جاز تكنولوجى للتورٌدات الصناعٌة والطبٌة لصاحبها ) رمزى محٌى ابراهٌم الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  78

( بمطاع الصناعات  73 - 71تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المطع ارلام ) تم  23191331وفً تارٌخ  1236برلم    

 -بمنطمة بٌاض العرب الصناعٌة  -الهندسٌة 

مودرن جاز تكنولوجى للتورٌدات الصناعٌة والطبٌة لصاحبها ) رمزى محٌى ابراهٌم الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  79

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اصبح العنوان الرئٌسً : المنطمة السٌاحٌة الرابعة  23191331وفً تارٌخ  1236برلم    

 - 7شمة  -الدور الثالث  -مشروع فامٌلى هوم  339لطعة 

مودرن جاز تكنولوجى للتورٌدات الصناعٌة والطبٌة لصاحبها ) رمزى محٌى ابراهٌم الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  83

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع مولع ممارسة النشاط الصناعى فً:   23191331وفً تارٌخ  1236   برلم 

 -بمنطمة بٌاض العرب الصناعٌة  -( بمطاع الصناعات الهندسٌة  73 - 71المطع ارلام ) 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    
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لصاحبها ) احمد علً احمد بدران ( ، تاجر  Pillar Integrated Solutionsبٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز                            -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  خارج لانون االستثمار بالضمانات 23191332وفً تارٌخ  4344فرد ،  سبك لٌده برلم   

 والحوافز الواردة بذات المانون

لصاحبها ) احمد علً احمد بدران ( ، تاجر  Pillar Integrated Solutionsبٌلر انتجراتٌد سولٌوشنز                            -  2

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اصبح غرض الشركة هو :  انشطة من 23191332وفً تارٌخ  4344فرد ،  سبك لٌده برلم   

الامة وتشغٌل مصنع  -اء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات: انش 2317لسنة  72لانون 

: التورٌدات العمومٌة تلتزم المنشاه بافراد  2317لسنة  72انشطة خارج لانون  -لتصنٌع المولدات الكهربائٌة وتشكٌل المعادن 

ار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثم

 علً ان التتمتع االنشطة 2317لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مودرن جاز تكنولوجى للتورٌدات الصناعٌة والطبٌة لصاحبها ) رمزى محٌى ابراهٌم الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191331وفً تارٌخ  1236

وفً تارٌخ  7156د ،  سبك لٌده برلم   الملكة للرخام والجرانٌت لصاحبها ) رفعت شاكر سلٌمان سعد ( ، تاجر فر -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191331

وفً تارٌخ  7171السالم لصناعة الرخام والجرانٌت لصاحبها ) اسالم ناصر جالل دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191333

تم تعدٌل 23191333وفً تارٌخ  7174مكتبة الشام الحدٌثة لصاحبها )احمد عبد هللا المبٌض( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً  7198بٌور للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها )مصطفى ابو العلمٌن رٌان ابو العلمٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191333تارٌخ 

وفً تارٌخ  7232تكنونٌو ماتٌن لصاحبها) عبد الجامع فضل هللا عبد الحمٌد على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191333

تم تعدٌل 23191337وفً تارٌخ  7237كرٌم سامى عزت فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابجرٌد للعمارات لصاحبها )  -  7

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

 7225لصاحبها )عال عبدالسمٌع شمس الدٌن دمحم احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    FITNESSفٌتنس للمالبس الرٌاضٌة  -  8

 ل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعد23191337ٌوفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7231لصاحبها ) نفٌسة مغاورى احمد الشامى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ALFAEZ ARTSالفائز أرتس  -  9

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191337

وفً تارٌخ  7243بد الغنً فرحان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرحان للتنمٌة الصناعٌة ) فٌدكو ( لصحبها ) عبد هللا ع -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191338
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 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها ) احمد ٌسري سعد عبد الموجود الشاعر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Pyramids Gate Innبٌرامٌدز جٌت ان  -  11

 دٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تع23191338وفً تارٌخ  7245

وفً تارٌخ  7252النجاح لالسثمار لصاحبها ) عصام الدٌن نجاح اسماعٌل حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191338

وفً تارٌخ  7255ٌمانى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) دمحم خالد دمحم حازم على ال RED LINEرٌد الٌن  -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191338

لصاحبها )مصطفى عبد الفتاح دمحم مرداش( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     TUT Pyramids Viewتوت بٌرامٌدز فٌو        -  14

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع 23191338وفً تارٌخ  7256

وفً تارٌخ  7272المدٌنة المنورة لمواد التعبئة والتغلٌف لصاحبها ) ٌاسر دمحم رٌاض تونً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191339

وفً تارٌخ  7335ز بطرس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها )اٌناس غطاس عزٌ Latoua Landالتوٌا الند  -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313

وفً تارٌخ  7336الهندسٌة للطالة والمعادن لصاحبها )احمد حسن امٌن احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 مارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استث23191313

 7323لصاحبها )كرٌم ضٌاء الدٌن دمحم دمحم مكٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Media  Cairo  Satمٌدٌا كاٌرو سات  -  18

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7328،  سبك لٌده برلم    البركة للصناعة والتجارة لصاحبها ) عمر دمحم حمد هللا غازي ( ، تاجر فرد -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313

وفً تارٌخ  7337الكٌنج سوٌت للحلوٌات لصاحبها ) ٌاسر دمحم دمحم دمحم رضوان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313

وفً تارٌخ  7342اعً للمواد الغذائٌة لصاحبها )رامً ماجد عٌسى سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الر -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313

لصاحبها ) سٌد عبد الفتاح احمد السٌد ( ،  GOLDEN PACK FOR CARTON INDUSTRYجولدن بان لصناعة الكرتون  -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191313وفً تارٌخ  7351فرد ،  سبك لٌده برلم   تاجر 

وفً تارٌخ  7354الرحمه ستٌل لصاحبها ) محسن العزازي شحاته العزازي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191314

وفً تارٌخ  7355لصاحبها )اشرف احمد مبارن عرابى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    CELL   ACTIVEف سٌل اكتٌ -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191314

وفً تارٌخ  7365الزهور الستصالح االراضى لصاحبها ) امانى عبد الوهاب حسن على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191314

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23191314وفً تارٌخ  7378محمود دمحم على غباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: استثمار

 7382، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المدس لتصنٌع االسمان واللحوم والدواجن لصاحبها ) عادل سٌد دمحم جاد االلفطى (  -  27

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191315وفً تارٌخ 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 23191315وفً تارٌخ  7384كٌورا لصاحبها ) عبد الرحمن حسن دمحم عبد العال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

سبا للتصنٌع وتجارة الدهانات وكٌماوٌات البناء لصاحبها ) عارف طاهر اسماعٌل الشجاع ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191315وفً تارٌخ  7432

وفً تارٌخ  7434رد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) ضحى دمحم عبدالمنعم على( ، تاجر ف Gamer Shardsجٌمر شاردز  -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191315

 7412خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ لصاحبها ) خٌرٌة نجاح عبد العال احمد الشٌخ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 : استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر23191316وفً تارٌخ 

 7436نبراس الحجاز للمستلزمات الطبٌة لصاحبها )مصطفى بن دمحم جمٌل بن جلول دوٌدى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191316وفً تارٌخ 

ٌف عبد الرحمن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باور سٌورت لتصنٌع االجهزة الرٌاضٌة لصاحبها ) احمد مصطفى عبد اللط -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191316وفً تارٌخ  7418

وفً تارٌخ  7433رمضان عثمان رمضان على لصاحبها )رمضان عثمان رمضان على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤش23191316

وفً تارٌخ  7447االمل لتشكٌل وتشغٌل المعادن لصاحبها ) احمد زكى ٌحى دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191317

دمحم النحاس ( ، تاجر فرد ،  سبك لصاحبها ) اٌهاب مصطفى  Empire of Mediaاالمبراطورٌة الوطنٌة لالنتاج السنٌمائً   -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191317وفً تارٌخ  7463لٌده برلم   

لصاحبها )عمر حسٌن صبرى ممتاز  ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Premium For Programsبرٌمٌم للبرمجٌات  -  37

 كة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشر23191317وفً تارٌخ  7464

وفً تارٌخ  7471لصاحبها )اٌمان عبد الفتاح فكرى ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     BELL  AASIAبٌالأسٌا -  38

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

وفً تارٌخ  7474جر فرد ،  سبك لٌده برلم   الجٌار لتجارة الموازٌن لصاحبها ) رمضان دمحم زكى الجٌار ( ، تا -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

وفً تارٌخ  7481هاواى للمالبس الجاهزة لصاحبها )حنفى حمٌده جوده عبد الصمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

وفً تارٌخ  7482الرضا لتجارة الفاكهة لصاحبها ) محمود محمود اسماعٌل راشد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

تم تعدٌل 23191323وفً تارٌخ  7489العالمٌة للبرمجٌات لصاحبها )سامح فاٌز لولا حنا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

لصاحبها )زٌنب حسن حامد دمحم عثمان( ، تاجر فرد  AL NOUR      SMART      SOLUTIONSالنور سمارت سولٌوشنز  -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191321وفً تارٌخ  7531،  سبك لٌده برلم   

 7531لصاحبها ) اسماء حمدي عبد العال ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Kashmer Fashoinشون كشمٌر فا -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191322وفً تارٌخ 
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وفً تارٌخ  7534برٌفكت لالستثمار واالنشاءات لصاحبها )خالد عبد العظٌم حسن احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191322

وفً تارٌخ  7539الدولٌه لرٌاده االعمال و المرأه لصاحبها )جابر كامل السٌد على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191322

وفً تارٌخ  7554مارى لصاحبها ) محمود دمحم همام عوض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الوادى لالستثمار الع -  47

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

وفً تارٌخ  7555لصاحبها )احمد دمحم هشام دمحم عبد الحلٌم العمبً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Expand Itاكسباندت  -  48

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191323

وفً تارٌخ  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191324

وفً تارٌخ  7586شبٌه) ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخ -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191324

وفً تارٌخ  7586منشاه االتحاد للصناعات المعدنٌه والخشبٌه _ ٌاسر عبدالحفٌظ علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 عدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم ت23191324

تم تعدٌل نوع 23191324وفً تارٌخ  7631عالم الكورى لصاحبها )صالح رٌاض طعمه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  7593،  سبك لٌده برلم   السماء للصناعٌة والتجارة بصاحبها ) عبد هللا دمحم دمحم سلٌم ( ، تاجر فرد  -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191324

تم تعدٌل نوع 23191324وفً تارٌخ  7599الصفا للصناعة لصاحبها ) حامد دمحم دمحم سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  7617حبها )عماد الدٌن دمحم شعبان على الدعرونه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصا TRIGGERترٌجر  -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191327

وفً تارٌخ  7625حسٌن لتجارة مواد البناء لصاحبها )دمحم حسٌن راضى عبٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 دٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمارتم تع23191328

 7627الحمد لتجارة الجملة والتجزئة للدراجات النارٌة لصاحبها )احمد حسن دمحم دمحم عثمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191328وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7636الحمزي للمالبس الجاهزة لصاحبها )عمر غالب احمد الحمزي( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329

 سفلصاحبها )نبٌل ٌو NEW STARS             FURNITURE             INDUSTRYنٌو ستارز لصناعة األثاث   -  59

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329وفً تارٌخ  7637حبٌب فرج( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

تم 23191329وفً تارٌخ  7643ٌوتوبٌا لصاحبها ) عمرو محمود احمد دمحم عبد الفتاح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ستثمارتعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: ا

وفً تارٌخ  7642الٌاسمٌن للتجارة والتوزٌع لصاحبها ) نجالء فنحى دمحم على جمال الدٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329
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 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 7643( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) ماجد شعبان بدر احمد حسٌن  IQاى كٌو لالستثمار العمارى والدٌكور  -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7644محمود حمزه للمالبس الجاهزة لصاحبها ) محمود حمزه دمحم دمحم محفوظ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 : استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر23191329

وفً تارٌخ  7646مدحت السٌد لالستثمار العمارى لصاحبها )مدحت السٌد عبد الغنىصالح( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329

وفً تارٌخ  7653ك لٌده برلم   الدهشورى للخدمات البترولٌة لصاحبها دهشور دمحم مطاوع متولى ، تاجر فرد ،  سب -  65

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191329

تم تعدٌل 23191333وفً تارٌخ  7659الجالله لصاحبها )ابراهٌم حسن دمحم على جالله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

تم 23191333وفً تارٌخ  7662 صبحً عبدالشافً ٌعموب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها )دمحم Cookrzكوكرز -  67

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار

تم 23191331وفً تارٌخ  7682دمحم حمدهللا غازى لصاحبها ) دمحم حمد هللا غازى شحاته ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التؤشٌر: استثمار تعدٌل نوع الشركة ,

لصاحبها ) أحمد عبدالمنصف  Ahmed ElSayed for Language Solutionsأحمد السٌد للحلول اللغوٌة والبرمجٌات  -  69

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191331وفً تارٌخ  7686السٌد دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  7696العمارى والزراعى  لصاحبها ) احمد طه احمد عبد هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الغد لالستثمار -  73

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: استثمار23191331

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 والسمة   االسم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 Forceالى: لوه اللمسات للبرمجه وتمنٌه الملومات  26تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  1

touches   ) لصاحبها ) بهاء اٌهاب الدٌن عبدالمولى دمحم طه 

الى: النور ستار لالستثمار العماري وتجارة حدٌد  555عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بت23191332،  فى تارٌخ :   -  2

 , اسمنت لصاحبها )شرٌف ممدوح خلف اسماعٌل(  
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