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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  252222.222مزرعة السعادة للدواجن لصاحبها )حلمى مبرون مٌهوب مبرون(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

عن تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو  7248برلم  22111122

 التسمٌن أو اللحوم.

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال

 -مركز الواسطى -مٌدوم-نشاطها. ، بجهة : مدخل مٌدوم

لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  2

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -عن  7254برلم  22111122، لٌد فى  12222.222

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 ه المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصور -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -الهرم  -فٌصل --ةش طارق بن زٌاد متفرع من سهل حمز 1أعمال التوصٌؾ ، بجهة :  -

لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  3

 عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 7254برلم  22111122، لٌد فى  12222.222

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 ت االنترنتاالتصاالت وخدما -

 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.

 ٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول علىالامة و اداره وتشؽٌل وص -

 -الهرم  -فٌصل --ش طارق بن زٌاد متفرع من سهل حمزة 1ترخٌص من الجهات ، بجهة : 

 لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  4

 عن المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون 7254برلم  22111122، لٌد فى  12222.222
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 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

 )2223لسنة  64لم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى ر

 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. -

 -الهرم  -فٌصل --ٌاد متفرع من سهل حمزةش طارق بن ز 1، بجهة :  -

لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  5

عن األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى  7254برلم  22111122، لٌد فى  12222.222

 محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى

 ً والفنً.العلمً والثماف

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

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

 الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 -الهرم  -فٌصل --ش طارق بن زٌاد متفرع من سهل حمزة 1نشاطها. ، بجهة : 

برلم  22111128، لٌد فى  12222.222كافترٌا حكاٌة لصاحبها )تامردمحم مصطفى احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 عن تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة من مطاعم وكافترٌات 7166

 اخل المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌمفٌما عدا شمال وجنوبد

 سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما

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

 -اكتوبر 6 -الحى الثانى  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى المركز التجارى الحدٌث 

، لٌد فى  2222222.222واٌت هورس مٌدٌكال لصاحبها ) دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

اعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة. مع مر 7182برلم  22111128

 -المحور المركزي  -سنتر كاٌرو مٌدٌكال  -ز 11السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : وحدة 

، تاجر لصاحبها ) عبد الستار عبد اللطٌؾ الرفاعً (   I Fruit for Juice &Ice creamأي فروت للعصائر واالٌس كرٌم  -  7

عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة ) لعصائر واالٌس  8855برلم  22111124، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  

كرٌم(  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

 -سٌتً سكٌب  -الدور الثانً -بارتشن 1رلم ، بجهة : الوحدة 

برلم  22111124، لٌد فى  12222.222انتر كٌم العالمٌة لصاحبها )فاطمه دمحم لٌثى دمحم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 82عن انشطة خاصةبمانون  8858

 لؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمخت -

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

. 
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 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 توصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعمال ال -

 -الحوامدٌه -المنوات  -مٌت شماس  -ش مدرسة دمحم الفمى  13إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ، بجهة :  -

برلم  22111124ى ، لٌد ف 12222.222انتر كٌم العالمٌة لصاحبها )فاطمه دمحم لٌثى دمحم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 عن علٌها . 8858

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 82انشطة خارج لانون 

 تجارة المواد الكٌماوٌة

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

 ، وكذا التتمتع 2218لسنة  82مها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشرط ٌسمط ح

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 -المنوات  -مٌت شماس  -ش مدرسة دمحم الفمى  13مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 -الحوامدٌه

برلم  22111124، لٌد فى  12222.222انتر كٌم العالمٌة لصاحبها )فاطمه دمحم لٌثى دمحم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8858

 -الحوامدٌه -المنوات  -مٌت شماس  -ش مدرسة دمحم الفمى  13نشاطها. ، بجهة : 

 8862برلم  22111124، لٌد فى  42222.222ورثر فالٌدر لصاحبها ) حسن دمحم حسن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

مجتمعات العمرانٌه الجدٌدة  فٌما عدا شمال عن تجاره الجمله والتجزئه لمطع ؼٌار المخابز والمطابخ داخل المناطك النائٌة وال

ومراعاه  2228لسنة  352وجنوب سٌناء والمنطرة شرق لٌلتزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

وعلى الشركة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة - 2227لسنة  356لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 -الحى المتمٌز  2م 54الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول فوق االرضى بالعمار رلم 

 22111125، لٌد فى  52222.222رجوب لتجارة اللحوم لصاحبها )عامر كمال رجوب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 التجزئه للحومعن جاره الجمله و 7117برلم 

 داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌةرلم2228لسنة  352مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام المو

 الجٌزه -اكتوبر 6 - 8الحى -سنتر على الدٌن -5نشاطها. ، بجهة : محل رلم

 7122رلم ب 22111125، لٌد فى  52222.222اللإلإه لصاحبها )حسام دمحم عدنان المبانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 :82انشطهداخل ق -عن 

 تجارة الجملة والتجزئة -
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 :82انشطه خارج ق -

 التصوٌر الفوتوؼرافى ) فٌما عدا التصوٌرتحت الماء( -

 *تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،وكذا التتمتع 2218لسنه  82التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 -الشٌخ زاٌد  -بسنتر لإلإةزاٌد 1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : محل رلم 

 7122برلم  22111125، لٌد فى  52222.222اللإلإه لصاحبها )حسام دمحم عدنان المبانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -بسنتر لإلإةزاٌد 1نشاطها. ، بجهة : محل رلم 

، لٌد  122222.222ها )هشام اسامة حسن حلمى سلٌم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحب Kanzaكنزة لتصنٌع المالبس  -  16

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة 7142برلم  22111126فى 

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

 -اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة الثالثة-146لطعة -2مبنى أ-مجمع مبارن-236هة : وحدةرلم نشاطها. ، بج

،  5222.222الرٌم للدهانات المائٌة كوول لصاحبها ) محمود عبد المنعم عبد الفتاح سلٌمان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

هانات المائٌة بكافة انواعها واشكالها مع مراعاة احكام عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الد 8856برلم  22111124لٌد فى 

 - 3الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 

 -مدٌنة بنً سوٌؾ  الجدٌدة  -مجمع الٌن للصناعات الخفٌفة  -شراق النٌل  -الصناعات الخفٌفة 

 22111123، لٌد فى  5222.222جولدن ستاٌل لصاحبها ) اوزورٌس رضا معرض ناروز (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

عن تجاره الجمله التجزئه الدوات التجمٌل مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  8821برلم 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ح  258باشرة نشاطها ، بجهة : الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

 22111124، لٌد فى  122222.222الصفا للتجارة لصاحبها ) انتصار احمد مرسى احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -لمطع ؼٌار السٌارات تجارة الجمله والتجزئه  -عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكسسوارات ولطع ؼٌار السٌارات  8847برلم 

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

 -الهرم  -خلؾ فندق سٌاج  -ش البٌنى  45: 

، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   جوبال لتجارة األدوات الصحٌة لصاحبها )عبده دمحم عبدهدمحم(  ، تاجر فرد ، -  22

 :82عن نشاط داخل لانون  7121برلم  22111124

 تجاره الجمله والتجزئه لألدوات الصحٌة.

 :82نشاط خارج لانون 

 التورٌدات العمومٌة.

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

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 حوافز الواردة بذات المانون.االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و ال

 -اوسٌم  -شارع المسابن  36مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : : 



 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

، لٌد فى  12222.222جوبال لتجارة األدوات الصحٌة لصاحبها )عبده دمحم عبدهدمحم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7121برلم  22111124

 -اوسٌم  -شارع المسابن  36نشاطها. ، بجهة : : 

، لٌد  6222222.222بٌدا لتصنٌع المنتجات الزراعٌة لصاحبها ) رمضان هاشم دمحم محمود (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

صلصة الطماطم والعصائر الطبٌعٌة والمربى -تعبئة وتؽلٌؾ: عن "*الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و 8115برلم  22111111فى 

الخضروات الطازجة والمبردة *استخالص وتكرٌر وتعبئة زٌت الصوٌا وزٌت عباد الشمس وزٌت الذره   مع مراعاة -بانواعها 

ة : المنطمة الصناعٌة بكوم أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجه

 -271( جزء الجنوبى بالمطعة رلم  274 - 273 - 272ابو راضى بالمطعة ارلام ) 

 15222.222لصاحبها ) دمحم فرج ابو العباس صالح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Zoom Solutionزووم للحلول الذكٌة   -  23

 :  2218لسنة  82ون عن انشطة داخل لان 7181برلم  22111128، لٌد فى 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

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

 المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 -اسكان المستمبل  - 6الحً  - 125محل  -الدور االول -إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة ، بجهة : سنتر االردنٌة  -

 15222.222لصاحبها ) دمحم فرج ابو العباس صالح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Zoom Solutionوم للحلول الذكٌة  زو -  24

 عن وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  7181برلم  22111128، لٌد فى 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 ات تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌان -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  -

 ن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌونم

 -اسكان المستمبل  - 6الحً  - 125محل  -الدور االول -إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة : سنتر االردنٌة  -

 15222.222لصاحبها ) دمحم فرج ابو العباس صالح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Zoom Solutionزووم للحلول الذكٌة   -  25

 عن التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  7181برلم  22111128، لٌد فى 

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

 تجاره الجمله والتجزئه الجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته "

 :  2218 لسنة 82انشطة خارج لانون 

 تورٌد و تركٌب من الداخل فمط كامٌرات المرالبة واجهزه االنذار والحساسات -

 تركٌب وتوزٌع شبكات االنترنت -



 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

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

 -اسكان المستمبل  - 6الحً  - 125محل  -ر االولالدو -بجهة : سنتر االردنٌة 

أشرؾ عالء الدٌن عامر الستصالح االراضى لصاحبها) أشرؾ عالء الدٌن عامرعبد الرحمن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

لالستزراع   عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة 7221برلم  22111127، لٌد فى  12222.222

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

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

 تجارة الجمله والتجزئه للخضار والفاكهة - 2227لسنة  356ر رئٌس الجمهورٌة رلم ومراعاة لرا 2228لسنة  352

 -حدائك االهرام -أ ش الجٌش  53مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

أشرؾ عالء الدٌن عامر الستصالح االراضى لصاحبها) أشرؾ عالء الدٌن عامرعبد الرحمن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

أ ش  53عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  7221برلم  22111127، لٌد فى  12222.222

 -حدائك االهرام -الجٌش 

 12222.222دمحم حسن الستصالح األراضً لصاحبها )أشرؾ حسٌن دمحم حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أشرؾ حسٌن  -  27

عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع  7222برلم  22111127، لٌد فى 

 األراضً المستصلحة. وٌشترط

 راضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األ

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

 تجاره الجمله والتجزئه للخضار والفاكهة.

 -حدائك األهرام  -أ شارع الجٌش  52ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ، بجهة : مع مراعاة احك

 12222.222أشرؾ حسٌن دمحم حسن الستصالح األراضً لصاحبها )أشرؾ حسٌن دمحم حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الالزمة لمباشرة عن على كافة التراخٌص 7222برلم  22111127، لٌد فى 

 -حدائك األهرام  -أ شارع الجٌش  52نشاطها. ، بجهة : 

برلم  22111127، لٌد فى  12222.222ستاٌل للمالبس لصاحبها )مؤمون دمحم زؼلول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 عن تجاره الجمله والتجزئه للمالبس 7221

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

 -اكتوبر 6-ممابل التوحٌد والنور -المحور المركزي -الحً الثانً - 378نشاطها. ، بجهة : عمارة 

ى ، لٌد ف 12222.222فاروق للمالبس الجاهزة لصاحبها )على فاروق على عبد البالى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة بكافة انواعها 7172برلم  22111128

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

 -اوسٌم  -الؽرباوى ش مسجد  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى واالول بالعمار امام مسجد الؽرباوى

برلم  22111127، لٌد فى  122222.222مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد المطلب محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 :2218لسنة  82عن انشطةداخل لانون  7212

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -



 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

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم  -

 -الجٌزه  -ش خوفو  11إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها ، بجهة :  -

برلم  22111127، لٌد فى  122222.222مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد المطلب محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 عن والتدرٌب علٌها . 7212

 م لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌ -

 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 -

. 

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -

 المعنٌة.

 -الجٌزه  -ش خوفو  11الامة و اداره وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة و االلمار ، بجهة :  -

برلم  22111127، لٌد فى  122222.222المطلب محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد -  34

 عن الصناعٌةبعد الحصول على 7212

 ترخٌص من الجهات المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

 تتمدٌم االستشارات المالٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارا -

 -الجٌزه  -ش خوفو  11والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم ، بجهة : 

برلم  22111127، لٌد فى  122222.222مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد المطلب محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 طةعن بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النش 7212

 من لانون سوق رأس المال والئحته 28الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 التنفٌذٌة(

 المٌام باعمال السمسرة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ،وكذا ال تتمتع 2218لسنة  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشرط 

 -الجٌزه  -ش خوفو  11األنشطة خارج لانون ، بجهة : 

برلم  22111127، لٌد فى  122222.222مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد المطلب محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 عن االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. 7212

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

 -الجٌزه  -ش خوفو  11نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الوسٌم لمزارع الطٌور لصاحبها ) نسرٌن رشدى دمحم على (  -  38

عن الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول  7218برلم  22111124

 -االهرام  -لبٌنً شارع احمد انور متفرع من شارع ال  2-على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : برج السراٌا الدور الخامس 

، لٌد فى  122222.222الوسٌم لمزارع الطٌور لصاحبها ) نسرٌن رشدى دمحم على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

: تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج   2218لسنة  82عن انشطة داخل لانون  7218برلم  22111124

التصدٌر.تلتزم المنشؤة بإفراد  -:  2218لسنة  82تاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. انشطة خارج لانون السالالت أو التفرٌخ أو إن

حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2218لسنه  82مار رلم بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستث

 -االهرام  -شارع احمد انور متفرع من شارع اللبٌنً   2-والحوافز ، بجهة : برج السراٌا الدور الخامس 

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  31

عن " نشاط داخل  8175برلم  22111117، لٌد فى  122222.222) أٌة رمضان حامد حموده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 :  82لانون 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و  -1

 عهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . أنشطة الت

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

الحً  - 1مجاورة  - 121الدور األرضً بالعمار رلم -2إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من ، بجهة : شمة رلم  -4

 -الثانً 

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  42

عن صوت وصورة  8175برلم  22111117، لٌد فى  122222.222د ، رأس ماله ،  ) أٌة رمضان حامد حموده (  ، تاجر فر

 وبٌانات . 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 ال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات أعم -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12



 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

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -الحً الثانً  - 1مجاورة  - 121الدور األرضً بالعمار رلم -2مة رلم إلامة ، بجهة : ش -12

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  41

ن شبكات نمل ع 8175برلم  22111117، لٌد فى  122222.222) أٌة رمضان حامد حموده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات 

 الهاتؾ المحمول.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

الدور  -2األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ، بجهة : شمة رلم  -16

 -ً الثانً الح - 1مجاورة  - 121األرضً بالعمار رلم

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  42

عن ذلن رلمنه  8175برلم  22111117، لٌد فى  122222.222) أٌة رمضان حامد حموده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

 : المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. 82لانون  نشاط خارج 

على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

ن ال تتمتع االنشطة خارج لانون على ا 2218لسنة  82?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.     مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة 

 - الحً الثانً - 1مجاورة  - 121الدور األرضً بالعمار رلم -2الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : شمة رلم 

، لٌد فى  122222.222لصاحبها ) دمحم ثابت دمحم عبد المولى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EURO - TECKاٌروتن  -  43

اعمال  -: اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع   82عن انشطه خاصة بمانون  8721برلم  22111128

-مشروعات الخدمات والمرافك على اختالؾ انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانع ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة و

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

اع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزر

 -الواحات البحرٌة  -ش البنن الباوٌطى  1ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222لصاحبها ) دمحم ثابت دمحم عبد المولى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EURO - TECKاٌروتن  -  44

ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352لمناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم عن عدا ا 8721برلم  22111128

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. -.   2227لسنة  356

: التجارة العامة   82انشطه خارج لانون  -علومات  " انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا الم

لسنة  122التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما ماهو مسموح به لانونا  

 -الواحات البحرٌة  -ش البنن الباوٌطى  1فً شؤن تنظٌم أعمال ، بجهة :  1172

، لٌد فى  122222.222لصاحبها ) دمحم ثابت دمحم عبد المولى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   EURO - TECKاٌروتن  -  45

الامة وتشؽٌل وادارة مركز لتدرٌب واعداد وتنمٌة الموارد البشرٌة تلتزم المنشؤة  -عن الوكالة التجارٌة  8721برلم  22111128

لوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة ا

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2218لسنه  82التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

لوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص والحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة أحكام الموانٌن وال

 -الواحات البحرٌة  -ش البنن الباوٌطى  1الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 سرد االهرام  -  46



 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

 دمحم الضبع احمد عبد المادر

عن  8712برلم  22111128، لٌد فى  122222.222لصاحبها ) دمحم الضبع احمد عبد المادر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

التورٌدات  -:  2218لسنة  82انشطة خارج لانون  " -:  تجاره الجمله والتجزئه  2218لسنة   82انشطة داخل لانون 

العمومٌة تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة 

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج   2218لسنه   82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 -الهرم  -امز حدائك االهر 282مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة :  

 سرد االهرام  -  48

 دمحم الضبع احمد عبد المادر

عن  8712برلم  22111128، لٌد فى  122222.222لصاحبها ) دمحم الضبع احمد عبد المادر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

 -الهرم  -ز حدائك االهرام 282وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

، لٌد فى  32222.222اشرؾ السٌد لناوى دسولى لصاحبها )اشرؾ السٌد لناوى دسولى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة 8716برلم  22111128

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -اكتوبر 6 -لٌلة المدر -مجمع على الدٌن  -مبنى أ  - 218نشاطها. ، بجهة : مكتب 

، لٌد فى  32222.222اشرؾ السٌد لناوى دسولى لصاحبها )اشرؾ السٌد لناوى دسولى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌةعن الامة وتشؽٌل مصنع  8716برلم  22111128

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

 -اكتوبر 6 -لٌلة المدر -مجمع على الدٌن  -مبنى أ  - 218نشاطها. ، بجهة : مكتب 

برلم  22111128، لٌد فى  22222.222ٌن خلٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسان مٌدٌا لصاحبها )حسان بدر الد -  52

 عن نشاطصناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشؽٌلها، بما 8711

 فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع

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

 الجٌزه -اكتوبر 6 - 11الحى -5مج-42عمارة -8نشاطها. ، بجهة : شمة 

فى ، لٌد  12222.222العالمً لتجارة وتصنٌع المالبس لصاحبها ) دمحم علً عثمان ابو زٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 -ش الهرم   168عن والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة :  8731برلم  22111111

 ا

، لٌد فى  12222.222العالمً لتجارة وتصنٌع المالبس لصاحبها ) دمحم علً عثمان ابو زٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة " انشطة  2218لسنة  82شطة داخل لانون عن "ان 8731برلم  22111111

 : التجاره العامة 2218لسنة  82خارج لانون 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2218لسنه  82تمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً ال

 ا -ش الهرم   168االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.               مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  52222.222معه عبدالفتاح محمود الصاوى بلتاجى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الصاوى العمارٌه لصاحبها )ج -  53

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  8786برلم  22111113

 المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352ٌس الوزراء رلم شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئ

 356لسنة  2227. 

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

 -العجوزه  -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس  -ش احمد عرابى  14نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222لصاحبها ) اٌمان مجدى شكرى ابراهٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Auroraاورورا  -  54

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -1عن " 8781برلم  22111113

الت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.  مع مراعاة أحكام إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجا -2

شارع الهرم مجمع نصر  446الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 -االهرام  - 6الدٌن عماره ? شمة رلم 

، لٌد فى  5222.222ر حسن ابوسرٌع (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السعودٌة لالستثمار العمارى  لصاحبها ) سمٌره جاب -  55

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  82عن "انشطة داخل لانون  8172برلم  22111117

وما  2228لسنة  352ر رئٌس الوزراء رلم والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرا

 . 2227لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

: الدعاٌا و االعالن تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمانون  82" انشطة خارج لانون 

عمارة بون بٌتى  -شارع وادى النٌل  21فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

 - 14شمة  -مجمع حامدٌة الشاذلٌة الدور التاسع  -خلؾ نادى الزمالن  -المهندسٌن  -

، لٌد فى  5222.222السعودٌة لالستثمار العمارى  لصاحبها ) سمٌره جابر حسن ابوسرٌع (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون 2218لسنه ? 82عن والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  8172برلم  22111117

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول 

مجمع حامدٌة  -خلؾ نادى الزمالن  -المهندسٌن  -عمارة بون بٌتى  -شارع وادى النٌل  21، بجهة : على كافة التراخٌص الالزمة 

 - 14شمة  -الشاذلٌة الدور التاسع 

، لٌد فى  122222.222ناٌا للصناعات الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم معاذ امٌن بوٌضانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه " استصالح  2218لسنة  82انشطة داخل لانون  عن " 8171برلم  22111117

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن 

تخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تس

. "2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -العٌاط  -ش شكري المواتلً  12االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات ، بجهة :  

، لٌد فى  122222.222ت الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم معاذ امٌن بوٌضانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناٌا للصناعا -  57

عن العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء  8171برلم  22111117

." الامة  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228 لسنة 352مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

التجارة العامة والتورٌدات  -ر التصدٌ -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -:  2218لسنة  82" انشطة خارج لانون 

 العمومٌة 

 -العٌاط  -ش شكري المواتلً  12تلتزم الشركة ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  122222.222ناٌا للصناعات الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم معاذ امٌن بوٌضانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

ستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام عن بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً م 8171برلم  22111117

، وكذا ال تتمتع األنشطة 2218لسنه  82الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.  مع مراعاة أحكا

 -العٌاط  -ش شكري المواتلً  12المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  62

عن " االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  8143برلم  22111118ى ، لٌد ف 222222.222

لسنة  352النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

. " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228

لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 

الدور 41محل رلم  -المركزيالمحور  -واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ، بجهة : سنتر االسراء بالزا

 -االول 

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  61

عن ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

. " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن  2227لسنة  356جمهورٌة رلم ولرار رئٌس ال 2228لسنة  352الوزراء رلم 

إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ 

ل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أعمال التوصٌؾ والتحلٌ -أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " 

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات ، بجهة : سنتر االسراء بالزا -أنواعها . 

زاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼ Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  62

عن وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .   -علٌها . 

إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -اإللكترونٌة . 

االتصاالت  -تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -علٌها . 

 وخدمات االنترنت

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -عات التى تستثمر ، بجهة : سنتر االسراء بالزاالمشرو -

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  63

الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج عن فً تطوٌر حموق  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص  -و الرسوم الصناعٌة . 

و االلمار الصناعٌة بعد الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه  -من الجهات المعنٌة. 

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة  -الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار ، بجهة : سنتر االسراء بالزا

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  64

عن عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

إنشاء  -شاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  إن -(  2223لسنه  64واالنتاج الحربى رلم 

حاضنات األعمال التكنولوجٌة  -وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. 

 ودعم رٌادة األعمال.

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

 والثمافً والفنً.

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -" ، بجهة : سنتر االسراء بالزا

د ، رأس ماله ،  لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فر Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  65

عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222



 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

انشطة خارج  االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشؽٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع "

االنتاج  -الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة.  -واالعالن   الدعاٌة -: 2218لسنة  82لانون 

ٌه الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفن

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -جهة : سنتر االسراء بالزا، ب -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -من )تصوٌر

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  66

االستٌراد والتصدٌر تلتزم  -وان( تصحٌح ال -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -عن مونتاج  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال  1172لسنه  121الشركه باحكام المانون رلم 

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

لتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ت

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ، بجهة : سنتر االسراء بالزا

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Vivid Studiosالنتاج الفنً فٌفٌد ستودٌوز ل -  68

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج 2218لسنه  82عن بمانون االستثمار رلم  8143برلم  22111118، لٌد فى  222222.222

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.  

 -الدور االول 41محل رلم  -المحور المركزي -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : سنتر االسراء بالزا

، لٌد  52222.222س ماله ،  منشؤة أحمد ممدوح عبدالحمٌد لصاحبها ) أحمد ممدوح عبدالحمٌد البدوي (  ، تاجر فرد ، رأ -  67

: االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك 82عن " نشاط داخل لانون  8156برلم  22111118فى 

لسنة  352النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: التورٌدات العمومٌة. على الشركة 82. "نشاط خارج لانون  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228

االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى 

 -مدٌنة الفردوس  -م المجاورة األولً 11بالعمار رلم  2: شمة التمتع بالمزاٌا و الحوافز ، بجهة 

، لٌد  52222.222منشؤة أحمد ممدوح عبدالحمٌد لصاحبها ) أحمد ممدوح عبدالحمٌد البدوي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

االنشطة خارج لانون االستثمار على ان ال تتمتع  2218لسنة  82عن الواردة بمانون االستثمار رلم  8156برلم  22111118فى 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.   مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على 

 -مدٌنة الفردوس  -م المجاورة األولً 11بالعمار رلم  2كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : شمة 

ٌة لصناعة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) المعتز باهلل سعٌد مهدى حسن زٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصرٌة السعود -  82

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن  8157برلم  22111118، لٌد فى  122222.222

 -فٌصل -ش مسجد الرحمة 1افة التراخٌص الالزمة ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على ك

، لٌد فى  122222.222ادهم الهاللً لالستثمار العماري لصاحبها )ادهم دمحم عبده الهاللً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 :82عن نشاط داخل لانون  8132برلم  22111114

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227. 

 :82نشاط خارج لانون 

 التشطٌبات وأعمال الدٌكور.

 د حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذاعلى الشركة االلتزام بؤفرا

 -الدلى  -شارع األعناب  4الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222ادهم الهاللً لالستثمار العماري لصاحبها )ادهم دمحم عبده الهاللً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82عن و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  8132برلم  22111114



 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

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

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

 -الدلى  -شارع األعناب  4نشاطها. ، بجهة : 

برلم  22111113، لٌد فى  15222.222لصاحبها )دمحم نابه هاشم ٌحٌى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Naboilناب اوٌل  -  83

 :2218لسنة  82عن انشطةداخل لانون  8126

 عى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالعإلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌ

 االستخدام من مدن ولرى ومناطك تنمٌةبواسطة النالالت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

 الامة وتشؽٌل وصٌانة محطات الولود

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

 -العمرانٌة -شارع مصطفً محمود  11بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ، بجهة : 

برلم  22111113، لٌد فى  15222.222رأس ماله ،   لصاحبها )دمحم نابه هاشم ٌحٌى(  ، تاجر فرد ، Naboilناب اوٌل  -  84

 ،وكذا ال تتمتع 2218لسنة  82عن والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  8126

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -العمرانٌة -شارع مصطفً محمود  11نشاطها. ، بجهة : 

 22111113، لٌد فى  12222.222سوق العمارات لصاحبها ) حمدى حجاج فهمى ابو زٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

جدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ال 8773برلم 

وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ى كافة التراخٌص الالزمة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل 2227لسنة  356

التوسعات الشمالٌة العمرانٌة  -الدور االول بعد االرضى بالمركز التجارى الند مول  - 211لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 -الحى الثامن  -االولى 

اجر فرد ، (  ، ت Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  86

عن الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها  8131برلم  22111114، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،  

 من لانون سوق 28فى المادة 

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة(

 مع افراد حسابات مستمله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

 وائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -الهرم  -مدٌنه الرماٌه - 112عمارة  - 3نشاطها. ، بجهة : شمة 

(  ، تاجر فرد ،  Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  88

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -عن  8131برلم  22111114، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،  

 أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .



 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

 انات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌ -

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 -الهرم  -مدٌنه الرماٌه - 112عمارة  - 3إدخال البٌانات ، بجهة : شمة  -

(  ، تاجر فرد ،  Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  87

 عن علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 8131برلم  22111114، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،  

 بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 12تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 لتً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ا -

 -مدٌنه الرماٌه - 112عمارة  - 3ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى ، بجهة : شمة 

 -الهرم 

تاجر فرد ،  (  ، Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  81

 (2223لسنة  64عن رلم  8131برلم  22111114، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،  

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

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

 العلمً والثمافً والفنً.

 82انشطة خارج لانون 

 تمدٌم االستشارات فى مجال الهندسة و البرمجٌات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات -

 نالمانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ع

 -الهرم  -مدٌنه الرماٌه - 112عمارة  - 3االوراق المالٌة النشطة ، بجهة : شمة 

، لٌد فى  12222.222المصور لالستثمار العمارى لصاحبها ) عاصم احمد عبد الحكٌم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون  2218لسنة  82رلم عن بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار  8133برلم  22111114

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون     مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 - الهرم -فٌصل  -شارع صالح لناوى  83الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222المصور لالستثمار العمارى لصاحبها ) عاصم احمد عبد الحكٌم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة -2218لسنة  82عن انشطة داخل لانون  8133برلم  22111114

 352وادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم والمناطك النائٌة والمناطك خارج ال

 تمدٌم خدمات النظافة -  2218لسنة  82انشطة خارج لانون 2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 



 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

لواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لالنشطة ا

 -الهرم  -فٌصل  -شارع صالح لناوى  83ٌسمط حمها فى التمتع ، بجهة : 

،  22222.222لصاحبها ) نهال جمال الدٌن ابراهٌم حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Flowers Storyفلورز ستورى  -  72

 عن العامة واالفراح 8111لم بر 22111114لٌد فى 

*تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط 

ج لانون ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنه ????، وكذا التتمتع األنشطة خار

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة  -االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  

 -فٌصل -الملن فٌصل-متداد ش الثالثٌنى-ش مراد مكسر ا 1- 11الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : الدور

،  22222.222لصاحبها ) نهال جمال الدٌن ابراهٌم حسٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Flowers Storyفلورز ستورى  -  73

 :2218لسنة  82عن انشطة داخل لانون  8111برلم  22111114لٌد فى 

 تجاره الجمله والتجزئه للزهور الطبٌعٌة-

اء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌن

 2227لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2228لسنة  352مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسالسل االمداد-

 :2218لسنة  82*انشطة خارج لانون 

 ل الفنادق بالزهورالمٌام باعمال تجهٌز وتجمٌ-

 -فٌصل -الملن فٌصل-متداد ش الثالثٌنى-ش مراد مكسر ا 1- 11الامة وتنظٌم وتجهٌز الحفالت ، بجهة : الدور-

لصاحبها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  74

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -1عن  7281برلم  22111124، لٌد فى  1222222.222

 أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 واعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أن- 2

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

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .- 4

 -االهرام  -الهرم  -الطالبٌه -شارع سعد امام  37إدخال ، بجهة : - 5

لصاحبها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  75

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 7281برلم  22111124، لٌد فى  1222222.222

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .- 6

 وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . إنتاج- 8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 1



 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

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 12

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

 الصناعٌة .

 -االهرام  -الهرم  -الطالبٌه -شارع سعد امام  37إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات ، بجهة : - 12

ها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحب MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  76

 عن وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات 7281برلم  22111124، لٌد فى  1222222.222

 المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 السلكٌة والالسلكٌة و االلمار الصناعٌةبعد الحصول الامة و اداره وتشؽٌل وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت- 13

 على ترخٌص من الجهات المعنٌة والٌشمل ذلن االذاعة والتلٌفزٌون

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

 -شارع سعد امام  37لسنة ، بجهة :  64وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار 

 -االهرام  -الهرم  -الطالبٌه

لصاحبها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  78

 (2223عن  7281برلم  22111124، لٌد فى  1222222.222

 اء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلوماتإنش- 15

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.- 18

 دي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنهاألنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌ- 17

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

 -االهرام  -الهرم  -الطالبٌه -شارع سعد امام  37نشاطها. ، بجهة : 

 22111125، لٌد فى  122222.222سٌد شعٌب دمحم فرج لصاحبها ) سٌد شعٌب دمحم فرج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج وتعبئة: 8883برلم 

 االنابٌب المتنوعة لسحب العٌنات ؼٌر المعممة

 الكمامات الطبٌة وماسن الوجه ؼٌر المعمم

 كس للفحص ؼٌر معممةلفازات الالت

 الشاش الطبى والؽٌارات الطبٌة _ درٌسنج ( ؼٌر معممة

 السرنجات المتنوعة ؼٌر المعممة

 الؽزل والنسٌج



 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

المستلزمات الطبٌة ) االلطان الطبٌة(  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

 بالمنطمة الصناعٌة بٌاض العرب -لطاع الصناعات الؽذائٌة  237لطعة  التراخٌص الالزمة ، بجهة :

،  12222.222هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن لصاحبها ) هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

كام الموانٌن واللوائح والمرارات عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى مع مراعاة اح 8872برلم  22111126لٌد فى 

 -مخازن الشباب  482السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مصنع رلم 

، لٌد فى  122222.222اطوار العمارٌة لصاحبها ) احمد محمود ابو رواش احمد الصاوى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

، 2218لسنه  82عن بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  7225برلم  22111122

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 

 -ش الدلى  48 -1لحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : رلم والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة ا

، لٌد فى  122222.222اطوار العمارٌة لصاحبها ) احمد محمود ابو رواش احمد الصاوى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة -:  2218لسنة  82عن انشطة داخل لانون  7225برلم  22111122

 352ى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم والمناطك النائٌة والمناطك خارج الواد

  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 

الى المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة *تلتزم المنشاة بإفراد حسابات مالٌه ومركز م-:  2218لسنة  82*انشطة خارج لانون 

 -ش الدلى  48 -1مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة ، بجهة : رلم 

 MASTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY & GENERALماسترز لتكنولجٌا المعلومات و التورٌدات العمومٌة  -  12

CONTRACTING 22111126، لٌد فى  52222.222فرد ، رأس ماله ،   لصاحبها ) محمود توفٌك محمود عبدالؽنى (  ، تاجر 

: تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده  2218لسنة  82عن "انشطة داخل لانون  8873برلم 

لسنة  352س الوزراء رلم فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌ

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  - " 2227لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2228

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 

 -الجٌزه  -لسم الهرم  -ع حدائك االهرام   288ترونٌة ، بجهة : المعلومات اإللك

 MASTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY & GENERALماسترز لتكنولجٌا المعلومات و التورٌدات العمومٌة  -  13

CONTRACTING   ، 22111126، لٌد فى  52222.222لصاحبها ) محمود توفٌك محمود عبدالؽنى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله 

إنتاج  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -عن وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  8873برلم 

تنفٌذ و ادارة شبكات  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

التورٌدات العمومٌة تلتزم الشركه بإفراد حسابات  -: المماوالت العامة  2218لسنة  82ات " انشطة خارج لانون نمل و تداول البٌان

مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع ، بجهة 

 -الجٌزه  -رم لسم اله -ع حدائك االهرام   288: 

 MASTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY & GENERALماسترز لتكنولجٌا المعلومات و التورٌدات العمومٌة  -  14

CONTRACTING   ، 22111126، لٌد فى  52222.222لصاحبها ) محمود توفٌك محمود عبدالؽنى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله 

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2218لسنه  82بمانون االستثمار رلم عن بالمزاٌا والحوافز الواردة  8873برلم 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

 -الجٌزه  - لسم الهرم -ع حدائك االهرام   288التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222هٌثم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ) هٌثم دمحم كامل خلٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

:  تجاره الجمله والتجزئه" االستثمار العمارى بالمدن  2218لسنة  82عن "انشطة داخل لانون  7234برلم  22111122

جدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد والمجتمعات العمرانٌة ال

 82."انشطة خارج لانون  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء رلم 

فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ  1172لسنه  121المانون رلم : االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركه باحكام  2218لسنة 

 -الهرم  -العرٌش -ركن الصفا 16تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  122222.222هٌثم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ) هٌثم دمحم كامل خلٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

عن إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام  7234برلم  22111122

الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة 

، وكذا ال تتمتع 2218لسنه  82حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 

األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 -الهرم  -العرٌش -ركن الصفا 16، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222هٌثم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ) هٌثم دمحم كامل خلٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -الهرم  -العرٌش -ركن الصفا 16عن وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة :  7234برلم  22111122

، لٌد فى  12222.222ها ) دمحم جمال محمود مرسى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  موالنا لتصنٌع المفروشات  لصاحب -  17

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات )عدا االلٌاؾ الصناعٌة( مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  7217برلم  22111124

 -  6ة : الحى السادى ش السنترال عمارة رلموالمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجه

، لٌد فى  12222.222اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد لصاحبها ) اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

رانٌة الجدٌدة :تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العم 2218لسنة  82عن * انشطةداخل لانون  8842برلم  22111123

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

االستثمار العمارى *  - 2227لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228لسنة  352رئٌس الوزراء رلم 

 التورٌدات العمومٌة -المماوالت العامة -:  2218لسنة  82رج لانون انشطةخا

  

 6 - 1محل رلم - 3سنتر - 5المنطمة -تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة ، بجهة : منطمة ابنى بٌتن 

 -اكتوبر 

، لٌد  12222.222احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد لصاحبها ) اسالم خلٌفه ابو الحسن -  122

عن الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا  8842برلم  22111123فى 

مار بالضمانات والحوافز الواردة وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستث 2218لسنة  82والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -اكتوبر  6 - 1محل رلم - 3سنتر - 5المنطمة -نشاطها ، بجهة : منطمة ابنى بٌتن 

، لٌد فى  32222.222احبها ) ابراهٌم جمعه جمعان عوده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمعان لالستثمار العمارى لص -  121

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  8882برلم  22111125

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352ٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئ

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -كرداسة  -النعتمدٌة  -ش حسان العربى  16التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  52222.222دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عابدٌن  -  122

: تجارة الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات  2228لسنة  82عن انشطة داخل لانون  8861برلم  22111125

لزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌ

انشطة خارج  -االستثمار العمارى - 2227لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2228لسنة  352رلم 

شان سجل المستوردٌن وال فى  1172لسنة  121: االست?راد والتصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  2218لسنة  82لانون 

 -الشٌخ زاٌد  -تى اتش  74ح البجرٌا  - 4ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى ، بجهة : فٌال 

، لٌد فى  52222.222احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

حصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة عن مزاولة ؼرضها إال بعد ال 8861برلم  22111125

تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  

لسنه  82اٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمز

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ،  2218

 -الشٌخ زاٌد  -تى اتش  74ح البجرٌا  - 4بجهة : فٌال 



 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

، لٌد فى  52222.222حبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عابدٌن دمحم احمد لصا -  124

ح  - 4عن والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : فٌال  8861برلم  22111125

 -الشٌخ زاٌد  -تى اتش  74البجرٌا 

 ALAFIA CLINICS AND HOSPITALS FOR ALL MEDICALٌة مستشفى العافٌة لجمٌع التخصصات الطب -  125

SPECIALTIES   ، 22111126، لٌد فى  222222.222لصاحبها ) دمحم مٌالد عبداللطٌؾ موالى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله 

و طبٌة بشرط عن الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عالجٌة أ 7152برلم 

أن تمدم ??% سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة 

 -الهرم  -شارع رفح شارع ترسا  5الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

حبها ) اٌمن زكى عبدالعال دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصا 4corners Digitalاالركان االربعة رلمٌات   -  126

 : 2218لسنة  82عن "انشطة داخل لانون  8111برلم  22111111، لٌد فى  52222.222

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -1

 بٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتط -2

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -4

 عها . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنوا -5

 -الشٌخ زاٌد  -اوبرا سٌتى  -1م  - 6الحى  -ب  22لسنة ، بجهة : عماره  82انشطة خارج لانون 

لصاحبها ) اٌمن زكى عبدالعال دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   4corners Digitalاالركان االربعة رلمٌات   -  128

 : 2218عن  8111برلم  22111111، لٌد فى  52222.222

 تجارة االلكترونٌة عبر االنترنتال -1

تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

خارج لانون ، وكذا التتمتع األنشطة  2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول 

 -الشٌخ زاٌد  -اوبرا سٌتى  -1م  - 6الحى  -ب  22على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : عماره 

، لٌد فى  52222.222لصاحبها ) انور جمعه سالمه سلمى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    انور جمعه لالستثمار العمارى -  127

عن "االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  7222برلم  22111111

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352رئٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار 

.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -الشٌخ زاٌد  - 15شمة  - 3عمارة رلم  - 2مجاورة  -التراخٌص الالزمة ، بجهة : الحى الرابع 

لصاحبها ) دمحم احمد بخٌت رضوان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Tech.Solutionsسمارت تن سلٌوشنز  -  121

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -:  82عن انشطه داخل لانون  8878برلم  22111126، لٌد فى  122222.222

و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات 

أعمال تصمٌم  -أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -التكنولوجً . 

 ها والتدرٌب علٌها وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌل

 - 2الدور االرضى شمه -مٌدان الدلى 51إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -

لصاحبها ) دمحم احمد بخٌت رضوان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Tech.Solutionsسمارت تن سلٌوشنز  -  112

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -عن .  8878برلم  22111126، لٌد فى  122222.222



 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

رة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات إنشاء وإدا -تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 واالتصاالت وتطوٌرها.

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى  -حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

التصمٌمات الداخلٌه للشركات  -: 82* انشطه خارج لانون محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. 

 وحلول المساحات.

 - 2الدور االرضى شمه -مٌدان الدلى 51التورٌدات العمومٌه ، بجهة :  -

لصاحبها ) دمحم احمد بخٌت رضوان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Smart Tech.Solutionsسمارت تن سلٌوشنز  -  111

عن بكافة أنواعها. *تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل  8878برلم  22111126ى ، لٌد ف 122222.222

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

مع  -ألنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون ، وكذا التتمتع ا2218لسنه  82االستثمار رلم 

 -مٌدان الدلى 51مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 - 2الدور االرضى شمه

، لٌد فى  52222.222بد الؽنى كرٌش (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌش للتجارة اللحوم لصاحبها ) ٌحٌى ع -  112

عن تجارة الجمله والتجزئه اللحوم داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال  7275برلم  22111124

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352وجنوب والمطنرة شرق موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  - 2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -اكتوبر  668عمارة  2التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى الثانى مجاورة 

، لٌد فى  52222.222بها ) فتحى عاطؾ محمود على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شنر لالستثمار العماري لصاح -  113

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  8812برلم  22111126

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352زراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الو

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -شارع محى الدٌن ابو العز  42التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222صاحبها ) دمحم مصطفى عٌاد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبر الشرق لالستثمار العمارى ل -  114

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  8813برلم  22111126

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352زراء رلم المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الو

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

ردنٌة ومكتب برٌد ممابل سنتر اال - 13المنطمة  -المنطمة العمرانٌة الثانٌة  - 11التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى 

 -الحى الحادي عشر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة  ،  لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم    SUN AGRICO FOR EXPORTالشمس الزراعٌة للتصدٌر  -  1

، وكذا التتمتع  2218لسنه  82بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع

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

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

برلم  22111126،لٌدت فى  622222.222الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

بالمزاٌا والحوافز  ، عن لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 8875

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  2218لسنه  82الواردة بمانون االستثمار رلم 

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



 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

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

المرٌة السٌاحٌة  274 -273منتجع فرساى الكائن ممره ش عبد المنعم رٌاض والممام على المطعتٌن  -2بجهة : الدور االرضى رلم 

 -السادسة 

: استصالح وتجهٌز  82شركة  ،  "انشطه خاصة بمانون    SUN AGRICO FOR EXPORTتصدٌر الشمس الزراعٌة لل -  2

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

 الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 622222.222: التصدٌر تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة   ،رأس مالها    82" انشطة خارج لانون 

: استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  82، عن "انشطه خاصة بمانون  8875برلم  22111126،لٌدت فى 

لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 

 دٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرواالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الح

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -2: التصدٌر تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة ، بجهة : الدور االرضى رلم  82" انشطة خارج لانون 

 -المرٌة السٌاحٌة السادسة  274 -273منتجع فرساى الكائن ممره ش عبد المنعم رٌاض والممام على المطعتٌن 

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    SUN AGRICO FOR EXPORTالشمس الزراعٌة للتصدٌر  -  3

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر

 نشاطها

  

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  8875برلم  22111126،لٌدت فى  622222.222،رأس مالها     

لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

المرٌة  274 -273منتجع فرساى الكائن ممره ش عبد المنعم رٌاض والممام على المطعتٌن  -2نشاطها ، بجهة : الدور االرضى رلم 

 -السٌاحٌة السادسة 

ارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم شركة  ،  "االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التج   RUYAرإٌة لالنشاءات والتوكٌالت  -  4

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة   ،رأس مالها    "

 121والمانون رلم  1172لسنه  122ارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم ، عن "االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التج 7226

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال  1172لسنه 

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

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

 -اعلى بٌتزا كلوب  -برج الرؼد ش اللبٌنً  1الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ، بجهة : عمار  "

 -االهرام 

 شركة  ،  ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(   RUYAت رإٌة لالنشاءات والتوكٌال -  5

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -مماوالت انشاء وتجهٌز النوادى  "

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



 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

فى الهٌئات السالفة 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 ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا  7226برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 المدارس الدولٌة(

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -مماوالت انشاء وتجهٌز النوادى  "

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

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

 -برج الرؼد ش اللبٌنً  1راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 -االهرام  -اعلى بٌتزا كلوب 

 تاٌكون انترناشٌونال   شركة  ،  المماوالت العامة -  6

 التورٌدات العمومٌة

 ماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اع

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 7241برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -فٌصل  -المرٌوطٌة -شارع العروبة الرئٌسى  61عمارة  1نشاطها. ، بجهة : شمة 

إعمار مصر لالستثمار والتنمٌة العمرانٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  "االستثمار العمارى." تخطٌط والامة المناطك  -  8

 وتشؽٌل المراكز التجارٌة واإلدارٌة. العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. " انشاء و ادارة

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2212لسنة 322" إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

،لٌدت فى  2222222.222وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

، عن "االستثمار العمارى." تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. "  7268برلم  22111121

 ة وتشؽٌل المراكز التجارٌة واإلدارٌة.انشاء و ادار

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2212لسنة 322" إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها



 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

ه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وج -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

مول  - 3برج  -الدور الرابع  -  5وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : مكتب

 - 11الحً  -سٌتً ستار 

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى إعمار مصر لالستثمار والتنمٌة العمرانٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  فى مصر او فى الخار -  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  7268برلم  22111121فى ،لٌدت  2222222.222،رأس مالها     

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

مول  - 3برج  -الدور الرابع  -  5اشرة نشاطها ، بجهة : مكتبالسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

 - 11الحً  -سٌتً ستار 

شركة  ،  هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة    PEACOCK INTERNATIONALشركه بٌكون انترناشٌونال   -  1

عمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماآل شبٌهة بؤ

 ة مصر أو فى الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً آلحكام المانون والئحته التنفٌذٌ

ة أن تكون لها مصلحة أو ، عن هذه األنشطة وٌجوز للشرك 7277برلم  22111124،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماآل شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

نفٌذٌة مصر أو فى الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً آلحكام المانون والئحته الت

 -المهندسٌن  -ش المدٌنة المنورة  21، بجهة : 

شركة  ،  اإلستٌراد والتصدٌر وبصفة خاصة استٌراد    PEACOCK INTERNATIONALشركه بٌكون انترناشٌونال   -  12

كمالت الؽذاء األجهزة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واستٌراد األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة وإضافات األعالؾ والمؽذٌات وبدائل وم

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  -2ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة بؤنواعها سواء لإلستخدام البشرى أو البٌطرى

تؤجٌر وتشؽٌل المصانع فى كافة المجاالت الصناعٌة وإجراء كافة العملٌات التحوٌلٌة والتشؽٌلٌة لدى الؽٌر وتسوٌك  -3العمومٌة  

 22111124،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها      -5إعداد التصمٌمات الهندسٌة اإلنشائٌة والمعمارٌة  -4ا المنتجات وبٌعه

، عن اإلستٌراد والتصدٌر وبصفة خاصة استٌراد األجهزة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واستٌراد األدوٌة البشرٌة  7277برلم 

مالت الؽذاء ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة بؤنواعها سواء والبٌطرٌة وإضافات األعالؾ والمؽذٌات وبدائل ومك

تؤجٌر وتشؽٌل المصانع فى كافة المجاالت الصناعٌة  -3التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة   -2لإلستخدام البشرى أو البٌطرى

إعداد التصمٌمات الهندسٌة اإلنشائٌة والمعمارٌة  -4 وإجراء كافة العملٌات التحوٌلٌة والتشؽٌلٌة لدى الؽٌر وتسوٌك المنتجات وبٌعها

 -المهندسٌن  -ش المدٌنة المنورة  21، بجهة :  -5

شركة  ،  استصالح واستزراع األراضى الصحراوٌة    PEACOCK INTERNATIONALشركه بٌكون انترناشٌونال   -  11

ا لابلة اإلستزراع واستزراع األراضى المستصلحة وبشرط فى والبإر واستصالح وتجهٌز األراضى بالمرافمة األساسٌة التى تجعله

 -6هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة لإلستصالح واإلستزراع أن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الؽمر 

ة بنفسها أو عن طرٌك إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وتمدٌم كافة اإلستشارات الفنٌة المتخصصة فى كافة المجاالت السابم

،لٌدت  2222222.222الؽٌرفٌما عدا اإلستشارات المالٌة والمانونٌة واإلستثمارات والدراسات المتعلمة بالتصنٌع   ،رأس مالها   

، عن استصالح واستزراع األراضى الصحراوٌة والبإر واستصالح وتجهٌز األراضى بالمرافمة  7277برلم  22111124فى 

جعلها لابلة اإلستزراع واستزراع األراضى المستصلحة وبشرط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة األساسٌة التى ت

إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وتمدٌم  -6لإلستصالح واإلستزراع أن تستخدم طرق الرى الحدٌثة ولٌس الرى بطرٌك الؽمر 

سابمة بنفسها أو عن طرٌك الؽٌرفٌما عدا اإلستشارات المالٌة والمانونٌة كافة اإلستشارات الفنٌة المتخصصة فى كافة المجاالت ال

 -المهندسٌن  -ش المدٌنة المنورة  21واإلستثمارات والدراسات المتعلمة بالتصنٌع ، بجهة : 

 شركة  ،  بمناسبة زٌادة رأس المال واإلستحواذ وكذا   PEACOCK INTERNATIONALشركه بٌكون انترناشٌونال   -  12

من  28اإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

تنظٌم وإلامة المعارض بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة  -8لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة .

التجارة  -1عاٌة واإلعالن وإعداد وتصمٌم النماذج والرسومات ونماذج المنتجات وؼٌرها .تمدٌم جمٌع أنواع خدمات الد -7.

،لٌدت فى  2222222.222مماوالت عامة المتخصصة   ،رأس مالها    -12اإللكترونٌة وتسوٌك المنتجات إلكترونٌاً عبر اإلنترنت 

ذا اإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة ، عن بمناسبة زٌادة رأس المال واإلستحواذ وك 7277برلم  22111124



 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

تنظٌم  -8من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة . 28الشركات العاملة فى مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

لدعاٌة واإلعالن وإعداد تمدٌم جمٌع أنواع خدمات ا -7وإلامة المعارض بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة .

 -12التجارة اإللكترونٌة وتسوٌك المنتجات إلكترونٌاً عبر اإلنترنت  -1وتصمٌم النماذج والرسومات ونماذج المنتجات وؼٌرها .

 -المهندسٌن  -ش المدٌنة المنورة  21مماوالت عامة المتخصصة ، بجهة : 

العمل فى الهندسة الوراثٌة  -11شركة  ،  المتكاملة    PEACOCK INTERNATIONALشركه بٌكون انترناشٌونال   -  13

استٌراد وتصدٌر األمصال البشرٌة  -13البحث والتنمٌب عن المعادن واستخالص المواد الخام . -12للمجاالت النباتٌة والحٌوانٌة 

ى المجاالت الدوائٌة والبشرٌة والحٌوانٌة التوكٌالت التجارٌة للشركات األجنبٌة ف - 14والحٌوانٌة ومشتمات الدم البشرٌة والحٌوانٌة .

 بكافة تخصصاتها وانهاء اإلجراءات اإلدارٌة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة .

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة   ،رأس مالها   

العمل فى الهندسة الوراثٌة للمجاالت النباتٌة والحٌوانٌة  -11، عن المتكاملة  7277برلم  22111124،لٌدت فى  2222222.222

استٌراد وتصدٌر األمصال البشرٌة والحٌوانٌة ومشتمات الدم  -13ص المواد الخام .البحث والتنمٌب عن المعادن واستخال -12

التوكٌالت التجارٌة للشركات األجنبٌة فى المجاالت الدوائٌة والبشرٌة والحٌوانٌة بكافة تخصصاتها وانهاء  - 14البشرٌة والحٌوانٌة .

 ة .اإلجراءات اإلدارٌة أمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌ

ش المدٌنة  21مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -المنورة 

لطرات لنظم الزراعة والري   شركة  ،  إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها  -  14

ها لألراضً المخصصة لالستصالح واالستزراع . استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة وخطوط نمل

ولرار  2228لسنة  352لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو . "تربٌة جمٌع  2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

،  7271برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان   ،رأس مالها   

ها لألراضً المخصصة لالستصالح عن إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نمل

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

. "تربٌة جمٌع  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ، 

 -ش احمد خطاب  11بجهة : 

 لطرات لنظم الزراعة والري   شركة  ،  ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -  15

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة" تصدٌر وتجارة االسمدة  " إلامة المزارع السمكٌة."

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والمبٌدات الزراعٌة 

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

، عن ذلن إلنتاج  7271برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

 السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة" تصدٌر وتجارة االسمدة  " إلامة المزارع السمكٌة."

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والمبٌدات الزراعٌة 

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

 -ش احمد خطاب  11تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

والمرارات السارٌة لطرات لنظم الزراعة والري   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  16

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7271برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 -ش احمد خطاب  11زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

الفٌصل للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة المنظفات الصناعٌة والعطور" تجارة و  -  18

كات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر -توزٌع المنظفات الصناعٌة والعطور 



 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

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالسا

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة المنظفات  7211برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

حة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها مصل -الصناعٌة والعطور" تجارة و توزٌع المنظفات الصناعٌة والعطور 

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

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

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

 -الهرم  -االهرام 

 شركة  ،  و الئحته التنفٌذٌة   wormhole designsوورم هول دٌزاٌنز  -  17

 ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 نشاطها.

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 7154برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -الدور االول  -ٌولٌو مبنً جامعة النٌل  26بجهة : محور نشاطها. ، 

 شركة  ،  التصنٌع لدى الؽٌر االثاث المعدنى و الخشبى و االكسسوارات   wormhole designsوورم هول دٌزاٌنز  -  11

 اعداد تصمٌمات االثاث و المالبس و االكسسوارات

 المعدنى و االكسسوارات فٌما هو مسموح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع لالثاث الخشبى و 

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة 

، عن التصنٌع  7154برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222من لانون سوق رأس المال   ،رأس مالها    28علٌها فً المادة 

 لدى الؽٌر االثاث المعدنى و الخشبى و االكسسوارات

 اعداد تصمٌمات االثاث و المالبس و االكسسوارات

 و االكسسوارات فٌما هو مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع لالثاث الخشبى و المعدنى

 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

 -اكتوبر 6 -الدور االول  -ٌولٌو مبنً جامعة النٌل  26من لانون سوق رأس المال ، بجهة : محور  28علٌها فً المادة 

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة( .   wormhole designsوورم هول دٌزاٌنز  -  22

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1172لسنة  122التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 التجارٌة

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



 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

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

، عن والئحته التنفٌذٌة(  7154برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون   ،رأس مالها   

. 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1172لسنة  122التوكٌالت التجارٌة و تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  التصدٌر و

 التجارٌة

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

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

 -اكتوبر 6 -الدور االول  -ٌولٌو مبنً جامعة النٌل  26تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : محور 

ة  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم طنطا للخدمات الزراعٌة المتكاملة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ -  21

فى شان سجل المستوردٌن  وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه 122

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

 -احكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  المماوالت العامة  ب

، عن االستٌراد  7111برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222بٌع وتركٌب اجهزة الرى المحورى والصٌانة   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه 122جارٌة  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم والتصدٌر والتوكٌالت الت

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

خل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  التجارة العامة التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

بٌع وتركٌب اجهزة الرى المحورى والصٌانة ، بجهة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  المماوالت العامة  

 -مجاوزة اولى -الدور االول شارع المحور المركزى الحى الثامن  3شمة  7/6: 

مماوالت تنفٌذ شبكات  -بٌع لطع ؼٌار الرى المحورى .   -للخدمات الزراعٌة المتكاملة   شركة  ،  المتنملة لها .   طنطا -  22

مماوالت تركٌب لوحات كهربائٌة خاصة بالرى .  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  -الرى المتكاملة .  

 مارسة هذه األنشطة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لم

 -بٌع لطع ؼٌار الرى المحورى .   -، عن المتنملة لها .   7111برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

مماوالت تركٌب لوحات كهربائٌة خاصة بالرى .  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  -مماوالت تنفٌذ شبكات الرى المتكاملة .  

الدور االول شارع المحور  3شمة  7/6سارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، بجهة : والمرارات ال

 -مجاوزة اولى -المركزى الحى الثامن 

شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  23

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها الحصول

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  8714برلم  22111128،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 -الهرم  -حدائك االهرام -ج 64السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ق 

 شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -  24

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

رضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼ

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

برلم  22111128،لٌدت فى  2222222.222استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً   ،رأس مالها    "

 ، عن " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة 8714



 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

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

 -الهرم  -ك االهرامحدائ -ج 64استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً ، بجهة : ق  "

 شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة -  25

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 طٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن وال "

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 إلامة المزارع السمكٌة . "

،لٌدت فى  2222222.222ئة   ،رأس مالها   الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وؼربلة وتجفٌؾ وتعب "

 ، عن تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة 8714برلم  22111128

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 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 . "

 -الهرم  -حدائك االهرام -ج 64درٌج وتشمٌع وؼربلة وتجفٌؾ وتعبئة ، بجهة : ق الامة وتشؽٌل محطة لفرز وت "

 شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة -  26

 تجارة البذور والتماوي واالسمدة "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة - "

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

،لٌدت فى  2222222.222وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك   ،رأس مالها   شراء وبٌع  -

 ، عن وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة 8714برلم  22111128

 تجارة البذور والتماوي واالسمدة "



 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

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة - "

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 ء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .شرا -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

 -الهرم  -حدائك االهرام -ج 64ٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ، بجهة : ق شراء وبٌع وتؤج -

صرؾ ( وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة  -مٌاه  -شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  ) كهرباء  -  28

لسكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات ا

او لحساب الؽٌر " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس 

عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 

صرؾ ( وإعدادها للبناء  -مٌاه  -، عن ) كهرباء  8714برلم  22111128،لٌدت فى  2222222.222فً المادة   ،رأس مالها   

ت السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدا

إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات 

ٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المال

 -الهرم  -حدائك االهرام -ج 64مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ، بجهة : ق 

شتا لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت   شركة  ،  ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " إدارة المشروعات  -  27

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها   2212لسنة  322عاه المرار الوزارى رلم مع مرا

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

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

، عن ?? من  8714برلم  22111128،لٌدت فى  2222222.222وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

بشان شركات  2212لسنة  322ع مراعاه المرار الوزارى رلم لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " إدارة المشروعات م

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  

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

 -ج 64ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : ق 

 -الهرم  -حدائك االهرام

 لالزمة لمباشرةكاترٌنج الشٌؾ عصام   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا -  21

 نشاطها.

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  8831برلم  22111123،لٌدت فى  42222.222،رأس مالها     

 الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -طرٌك ابوالهول السٌاحً  -خلؾ مركز البحوث  -شارع الشٌخ عبدالشافً عمر 2نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،     SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EGYPT LLCسٌمنس جامٌسا رٌنٌوبٌل انٌرٌجً مصر  -  32

تصمٌم وتطوٌر وبٌع وتورٌد وتركٌب وتجارة وتوزٌع وتصنٌع وتشؽٌل مولدات وتربٌنات طالة الرٌاح ولطع الؽٌار ومزارع الرٌاح 

المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العامة  -2لمتعلمة بها )عدا التاجٌر التموٌلً(. بما فى ذلن المٌام بإعمال الصٌانة وتمدٌم الخدمات ا

المٌام بإعمال المماوالت والهندسة المدنٌة والتشٌٌد  -3والمتخصصة وباألخص فى المجاالت الكهربائٌة وااللكترونٌة وهندسة الطالة. 



 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

إدارة المشروعات )عدا   ،رأس مالها    -5ت واآلالت. تمدٌم خدمات الصٌانة واإلصالح فٌما ٌتعلك بالمعدا -4والبناء. 

، عن تصمٌم وتطوٌر وبٌع وتورٌد وتركٌب وتجارة وتوزٌع وتصنٌع  8824برلم  22111123،لٌدت فى  63124122.222

ت المتعلمة بها وتشؽٌل مولدات وتربٌنات طالة الرٌاح ولطع الؽٌار ومزارع الرٌاح بما فى ذلن المٌام بإعمال الصٌانة وتمدٌم الخدما

المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العامة والمتخصصة وباألخص فى المجاالت الكهربائٌة وااللكترونٌة  -2)عدا التاجٌر التموٌلً(. 

تمدٌم خدمات الصٌانة واإلصالح فٌما ٌتعلك  -4المٌام بإعمال المماوالت والهندسة المدنٌة والتشٌٌد والبناء.  -3وهندسة الطالة. 

 1بالدور الثالث اداري لطعه رلم  3/  4عماره رلم  7إدارة المشروعات )عدا ، بجهة : الوحده االدارٌه رلم  -5عدات واآلالت. بالم

 -المحور المركزي  44 - 2 -

شركة  ،     SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EGYPT LLCسٌمنس جامٌسا رٌنٌوبٌل انٌرٌجً مصر  -  31

ل استشارات )فٌما عدا م ا ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات تمدٌم ا -6الفندلٌة(. 

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

اعادة الهٌكلة االدارٌة  -8من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة(.  28ها فً المادة مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌ

الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة   ،رأس مالها    -1اعداد دراسات الجدوي للمشروعات.  -7للمشروعات. 

استشارات )فٌما عدا م ا ٌتعلك باسواق  تمدٌم ال -6، عن الفندلٌة(.  8824برلم  22111123،لٌدت فى  63124122.222

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

من  28ا فً المادة االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌه

 -1اعداد دراسات الجدوي للمشروعات.  -7اعادة الهٌكلة االدارٌة للمشروعات.  -8لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة(. 

 2 - 1بالدور الثالث اداري لطعه رلم  3/  4عماره رلم  7الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة ، بجهة : الوحده االدارٌه رلم 

 -المحور المركزي  44 -

شركة  ،     SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EGYPT LLCسٌمنس جامٌسا رٌنٌوبٌل انٌرٌجً مصر  -  32

والممرإة والمرئٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وبشر ط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة  األنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

،  8824برلم  22111123،لٌدت فى  63124122.222أس مالها   تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة  ،ر

عن والممرإة والمرئٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وبشر ط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

التً تزاول أعماال شبٌهة األنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

ث اداري لطعه بالدور الثال 3/  4عماره رلم  7تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : الوحده االدارٌه رلم 

 -المحور المركزي  44 - 2 - 1رلم 

 كاترٌنج الشٌؾ عصام   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع إلعداد وتجهٌز وتعبئة وتؽلٌؾ الوجبات الجاهزة والمواد الؽذائٌة. -  33

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم.

 التورٌدات العمومٌة.

 من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌه ةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن الامة  8831برلم  22111123،لٌدت فى  42222.222واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام الموانٌن 

 وتشؽٌل مصنع إلعداد وتجهٌز وتعبئة وتؽلٌؾ الوجبات الجاهزة والمواد الؽذائٌة.

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم.

 التورٌدات العمومٌة.

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌه ةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

طرٌك ابوالهول  -خلؾ مركز البحوث  -شارع الشٌخ عبدالشافً عمر 2وائح والمرارات ، بجهة : مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -الهرم  -السٌاحً 

 االستثمار العمارى البناإون العرب لالستثمار العماري   شركة  ،  " -  34

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 ٌةمماوالت المنازل الذكٌة وانظمة الطالة الشمس "

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور "

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

ل فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعما 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 122222.222الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى ، عن " 8881برلم  22111126،لٌدت فى 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 مماوالت المنازل الذكٌة وانظمة الطالة الشمسٌة "

 ام بؤعمال التشطٌبات والدٌكورالمٌ "

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 3 -الدور الثانً - 2الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -اسباتس -ن عمرش مسجد الزهراء متفرع من ش عز الدٌ

البناإون العرب لالستثمار العماري   شركة  ،  التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  -  35

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

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

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

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصو

  

، عن التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات  8881برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -الدور الثانً - 2رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة واللوائح والم

 -الهرم  -اسباتس -ش مسجد الزهراء متفرع من ش عز الدٌن عمر 3
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 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و الفنٌة ) فٌما عدا شركة  ،  تمدٌم االستشارات االلتصادٌة والتجارٌة و االدارٌة    SPE EGYPTاس بً اي  اٌجٌبت  -  36

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

األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال 

ٌجوز للشركة ان تكون  -إعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط  -إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -والئحته التنفٌذٌة (  .

، عن تمدٌم االستشارات  8715برلم  22111128،لٌدت فى  352222.222لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

و الفنٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة االلتصادٌة والتجارٌة و االدارٌة 

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

إعادة هٌكلة الشركات  -إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -والئحته التنفٌذٌة (  .علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال 

الكائنة فً الوحدة االدارٌة  3ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة : الؽرفة رلم  -من الناحٌة االدارٌة فمط 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -كابٌتال بٌزنس بارن  - B2فً مبنى  326رلم 

شركة  ،  من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد    SPE EGYPTاس بً اي  اٌجٌبت  -  38

تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 الحكام 

 الالزمة لمباشرة نشاطها 

، عن من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  8715برلم  22111128،لٌدت فى  352222.222،رأس مالها     

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

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

فً  326الكائنة فً الوحدة االدارٌة رلم  3الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الؽرفة رلم الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور المركزي  -كابٌتال بٌزنس بارن  - B2مبنى 

العامة  شركة الممم العربٌة للمماوالت العامة   شركة  ،  الامة وانشاء الطرق العامة  المماوالت العامة  صٌانة المرافك  -  37

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

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

لسنة   356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم  الري بطرٌك الؽمر  فٌما عدا

،  8716برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222االستثمار العمارى .  تجهٌز االراضى بمرافك   ،رأس مالها     2227. 

العامة  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً عن الامة وانشاء الطرق العامة  المماوالت العامة  صٌانة المرافك 

تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

المناطك الصادربها  االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى  االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر  فٌما عدا

االستثمار العمارى .  تجهٌز االراضى   2227لسنة  .  356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352لراررئٌس الوزراء رلم 

 17اكتوبر الحً الرابع المجاوره االولً الوحده رلم  6مدٌنه  -امام النٌابه االدارٌه  -بمرافك ، بجهة : مركز المدٌنه التجاري 

 االول بعد االرضً االدور

شركة الممم العربٌة للمماوالت العامة   شركة  ،  البنٌه االساسٌه)مٌاه /صرفصحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽاللها  -  31

ٌجوز  -حفر وتركٌب مواسٌر الؽاز الطبٌعً وتوصٌل الؽاز للمنازل  -بالتملٌن او االٌجار  وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن   

لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها  او التً لد ل

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او  تلحمها بها و ذلن 

، عن البنٌه  8716برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222ئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   طبماً ألحكام المانون و ال

 -االساسٌه)مٌاه /صرفصحى / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽاللها بالتملٌن او االٌجار  وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن   

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه ٌ -حفر وتركٌب مواسٌر الؽاز الطبٌعً وتوصٌل الؽاز للمنازل 

مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها  او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز 

ن و الئحته التنفٌذٌة ، بجهة : مركز المدٌنه لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او  تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

 االدور االول بعد االرضً 17اكتوبر الحً الرابع المجاوره االولً الوحده رلم  6مدٌنه  -امام النٌابه االدارٌه  -التجاري 

لسارٌة وعلى الشركة شركة الممم العربٌة للمماوالت العامة   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا -  42

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها.

  



 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

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  8716برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

امام النٌابه  -كز المدٌنه التجاري السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها. ، بجهة : مر

 االدور االول بعد االرضً 17اكتوبر الحً الرابع المجاوره االولً الوحده رلم  6مدٌنه  -االدارٌه 

شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة    AMA for Engineering & Contractingاٌه ام اٌه للهندسة والمماوالت  -  41

 والمتكاملة.

 تشارات االهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االس

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

 مال والئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس ال 28المنصوص علٌها فً المادة 

 التورٌدات العمومٌة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 االستثمار العمارى.

، عن المماوالت العامة  8127برلم  22111114،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 والمتخصصة والمتكاملة.

 ت االهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارا

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

 الئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال و 28المنصوص علٌها فً المادة 

 التورٌدات العمومٌة.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 االستثمار العمارى.

 -العمرانٌة -عمرانٌة ؼربٌة -شارع رفعت الزعٌم من شارع سٌد عبدهللا  31ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : 

شركة  ،  او تشترن باي وجه من الوجوه مع    AMA for Engineering & Contractingاٌه ام اٌه للهندسة والمماوالت  -  42

 الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

مع الشركات و ؼٌرها ، عن او تشترن باي وجه من الوجوه  8127برلم  22111114،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال



 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

 -العمرانٌة -عمرانٌة ؼربٌة -شارع رفعت الزعٌم من شارع سٌد عبدهللا  31نشاطها. ، بجهة : 

لتوكٌالت المالحٌه شركة  ،  تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌػ وا   M B E Egyptام بً اي اٌجٌبت                -  43

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والتخلٌص الجمركى. 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 8136برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌه والتخلٌص الجمركى. ، عن تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن 

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -كمبوند بٌفرلً هٌلز  -سترٌب مول  F18: وحدة 

وب لالستثمار و استصالح االراضى   شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج السالم جر -  44

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

 ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

، عن تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  8161برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

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

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث أعلى التؤمٌن 

 -مدٌنه الفٌوم  -كٌمان فارس  -الصحى 

األساسٌة التً تجعلها السالم جروب لالستثمار و استصالح االراضى   شركة  ،  "استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  -  45

لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 

واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به -. "  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الوزراء رلم 

برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222التوكٌالت التجارٌة تلتزم   ،رأس مالها    التورٌدات العمومٌة " التصدٌر "-لانونا 

ساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. ، عن "استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األ 8161

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

ولرار رئٌس  2228لسنة  352االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

التورٌدات العمومٌة " التصدٌر "-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -. "  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 -مدٌنه الفٌوم  -كٌمان فارس  -التوكٌالت التجارٌة تلتزم ، بجهة : الدور الثالث أعلى التؤمٌن الصحى  

فً شؤن تنظٌم 1172لسنة  122ار و استصالح االراضى   شركة  ،  الشركة بؤحكام المانون رلم السالم جروب لالستثم -  46

 أعمال الوكالة التجارٌة

 322اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  " االستثمار العمارى . "بشان شركات االدارة الفندلٌه  2212لسنة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تسوٌك السلع والمنتجات  

، عن  8161برلم  22111117فى  ،لٌدت 322222.222تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1172لسنة  122الشركة بؤحكام المانون رلم 

 322اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

ما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  " االستثمار العمارى . "بشان شركات االدارة الفندلٌه و وف 2212لسنة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تسوٌك السلع والمنتجات  

 -مدٌنه الفٌوم  -كٌمان فارس  -الصحى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : الدور الثالث أعلى التؤمٌن 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.   Tajalliتجلً للتنمٌة البشرٌة وإدارة المشروعات  -  48

 فزٌونٌة واالنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌة و التل -



 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

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات -

 البث االذاعى (

برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر   ،رأس مالها    تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و -

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 7238

 و االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌة و التلفزٌونٌة -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات -

 البث االذاعى (

الحً  -المجاورة األولً  - 164بالعماررلم  2ه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر ، بجهة : شمة تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاء -

 -الشٌخ زاٌد  -السابع 

 شركة  ،  التموٌلى   Tajalliتجلً للتنمٌة البشرٌة وإدارة المشروعات  -  47

 ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة -

 الامة وتشؽٌل وادارة التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا )التصوٌرتحت الماء(.-

 الدعاٌة واالعالن.

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 ة(.لكل معرض على حد

 التسوٌك اإللكترونً.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها      -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 ، عن التموٌلى 7238برلم 

 ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 لمهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌةتنظٌم ا -

 الامة وتشؽٌل وادارة التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا )التصوٌرتحت الماء(.-

 الدعاٌة واالعالن.

 إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 لكل معرض على حدة(.

 ٌك اإللكترونً.التسو

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.



 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

 -المجاورة األولً  - 164بالعماررلم  2، بجهة : شمة  -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع 

 شركة  ،  تلٌفون(.   Tajalliتجلً للتنمٌة البشرٌة وإدارة المشروعات  -  41

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1172لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 تصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.المخ

 التورٌدات العمومٌة.

 تصمٌم وتشؽٌل برامج الهاتؾ المحمول.

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

 ، عن تلٌفون(. 7238برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1172لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

  ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.المختصة وبما ال

 التورٌدات العمومٌة.

 تصمٌم وتشؽٌل برامج الهاتؾ المحمول.

 2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة ، بجهة : شمة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -المجاورة األولً  - 164بالعماررلم 

 شركة  ،  باعمالها   Tajalliتجلً للتنمٌة البشرٌة وإدارة المشروعات  -  52

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 نشاطها.

 ، عن باعمالها 7238برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -المجاورة األولً  - 164بالعماررلم  2نشاطها. ، بجهة : شمة 



 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

ٌجوز للشركة ان  -تشؽٌل المراكز التجارٌة .شركة  ،  انشاء و ادارة و   Dezert Dimond Masrدٌزرت دٌموند مصر   -  51

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

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

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

، عن انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز  7215برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌج -التجارٌة .

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

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

 -هضبة األهرام  -هـ  1بالعمار رلم  23على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  التجارة العامة    The New Integrated Solutions for Suppliesذي نٌو انتٌجرٌتد سولٌوشن فور سبلٌز  -  52

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة المعدات والصٌانة المتنملة.

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 7144برلم  22111126،لٌدت فى  5222.222مع   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة المعدات والصٌانة المتنملة.

 ل اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاو

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

المحور  - 41-3المشروع الممام علً المطعة رلم(ب4برج رلم ) -بالدور األول فوق األرضً  123مع ، بجهة : الوحدةرلم 

 -اكتوبر 6 -المركزي 

شركة  ،  مراعاة احكام    The New Integrated Solutions for Suppliesذي نٌو انتٌجرٌتد سولٌوشن فور سبلٌز  -  53

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

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7144برلم  22111126،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

المحور  - 41-3(بالمشروع الممام علً المطعة رلم4برج رلم ) -بالدور األول فوق األرضً  123نشاطها. ، بجهة : الوحدةرلم 

 -اكتوبر 6 -المركزي 

 عمال الهندسٌه و المماوالت العامه و التورٌدات العمومٌه   شركة  ،  االعمال الهندسٌةالهندسٌه لال -  54



 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

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

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

 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها 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

 نشاطها.

 ، عن االعمال الهندسٌة 7147برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222رأس مالها   ،  

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها 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 ؼرضها 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

 -الشٌخ زاٌد  -الحى التاسع  - 4مج  12نشاطها. ، بجهة : فٌال 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ  -شركة  ،     oTo cabاوتوكاب  -  55

 أنواعها .

 والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها  -

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -، عن  7116برلم  22111127،لٌدت فى  122222.222توصٌؾ   ،رأس مالها   أعمال ال -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 رٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتد -

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -



 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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -العجوزه  -ش الدكتور النبوى المهندس 4أعمال التوصٌؾ ، بجهة :  -

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   oTo cabاوتوكاب  -  56

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

، عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول  7116برلم  22111127،لٌدت فى  122222.222مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 البٌانات

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

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للش

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -العجوزه  -ش الدكتور النبوى المهندس 4مع مراعاة احكام ، بجهة : 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة    oTo cabاوتوكاب  -  58

 لمباشرة

 نشاطها.

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7116برلم  22111127،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -العجوزه  -ش الدكتور النبوى المهندس 4نشاطها. ، بجهة : 

لها ان شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز    Plus Productionبلس برودكشن   -  57

 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 لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  7224برلم  22111127،لٌدت فى  32222.222،رأس مالها     

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او



 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

 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

ش الرائدة زٌنب كامل حسن  32سابما -ش هٌئة التدرٌس  4عماررلم  -نشاطها. ، بجهة : شمةبدور المٌزانٌن فوق االرضً

 -الدلى  -بالنهضة

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   Plus Productionبلس برودكشن   -  51

 تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض والحفالت العامة والندوات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار

 التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(

 بشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد ال

 التورٌدات العمومٌة

 الطباعة لدى الؽٌر

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ، عن الدعاٌة واالعالن 7224برلم  22111127،لٌدت فى  32222.222او التً   ،رأس مالها   

 تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض والحفالت العامة والندوات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار

 التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ٌدات العمومٌةالتور

 الطباعة لدى الؽٌر

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -ش الرائدة زٌنب كامل حسن بالنهضة 32سابما -س ش هٌئة التدرٌ 4عماررلم  -او التً ، بجهة : شمةبدور المٌزانٌن فوق االرضً

 -الدلى 

تجارة -بٌست ثرٌن لمكافحة االفات وتجارة المبٌدات   شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافة و مكافحة وابادة الحشرات و الموارض  -  62

ع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -وتورٌد المبٌدات الحشرٌة 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن تمدٌم خدمات النظافة و مكافحة وابادة الحشرات و  7184برلم  22111128،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

ى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با -تجارة وتورٌد المبٌدات الحشرٌة -الموارض 

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



 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

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

 -الهرم -التعاون-ش المؽربى 6والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 GLOBAL CO. FOR ELECTRICAL AND MEDICAL PRODUCTالشركة العالمٌة للمنتجات الكهربائٌة و الطبٌة  -  61

GEMP   التورٌدات العمومٌة " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و  -لتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا شركة  ،  " التجارة العامة وا

لسنة  122تجمٌع االجهزة و المعدات الكهربائٌة و االلكترونٌة و الطبٌة " التوكٌالت التجاربة  تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  ٌجوز للشركة -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1172

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

لتوزٌع فٌما هو مسموح به ، عن " التجارة العامة وا 8722برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222فى   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجمٌع االجهزة و المعدات الكهربائٌة و االلكترونٌة و الطبٌة "  -لانونا 

ان  ٌجوز للشركة -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1172لسنة  122التوكٌالت التجاربة  تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

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

 -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26ش  15تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ، بجهة : 

 GLOBAL CO. FOR ELECTRICAL AND MEDICAL PRODUCTة و الطبٌة الشركة العالمٌة للمنتجات الكهربائٌ -  62

GEMP    شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن

 باشرة نشاطهاواللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  8722برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

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

 -مٌدان لبنان  -ٌولٌو  26ش  15باشرة نشاطها ، بجهة : الالزمة لم

 دمحم حامد لطب سعد وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتخلٌل وعصر الزٌتون -  63

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

 ن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أ

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

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

 نشاطها.

  

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتخلٌل وعصر الزٌتون 8723برلم  22111128،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 تً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة ال

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

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



 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

 -جمعٌة االزهر -ؼرب طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي 72الكٌلو  -نشاطها. ، بجهة : منشؤة المناطر

التجارة العامة - المماوالت المتكاملة "-المماوالت المتخصصة -متكاملة   شركة  ،  " المماوالت العامة " اٌلٌت للمماوالت ال -  64

 التورٌدات العمومٌة-والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

لتمٌٌم بمناسبة زٌادة " تمدٌم االستشارات الهندسٌة والعمارٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة با

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

،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  28علٌها فً المادة 

التجارة العامة والتوزٌع - المماوالت المتكاملة "-المماوالت المتخصصة -، عن " المماوالت العامة "  8715برلم  22111113

 التورٌدات العمومٌة-فٌما هو مسموح به لانونا 

 

التمٌٌم بمناسبة زٌادة " تمدٌم االستشارات الهندسٌة والعمارٌة  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ب

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

شارع سالم عودة  14عمارة  6ٌجوز للشركة ، بجهة : شمة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  28علٌها فً المادة 

 -بعد محطة مترو فٌصل 

اٌلٌت للمماوالت المتكاملة   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -  65

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

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

او تشترن باى وجه من الوجوة  ، عن ان تكون لها مصلحة 8715برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

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

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

 14عمارة  6واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -شارع سالم عودة بعد محطة مترو فٌصل 

 شركة  ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او   One Shotوان شوت الدارة النظم  -  66

 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.

 ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او 8125برلم  22111114،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 ماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طب

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

 -الهرم -حدائك االهرام -منطمة أ  432نشاطها. ، بجهة : 

ٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات أعمال التوص -شركة  ،     One Shotوان شوت الدارة النظم  -  68

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -



 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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

لتحلٌل والتصمٌم أعمال التوصٌؾ وا -، عن  8125برلم  22111114،لٌدت فى  5222.222أعمال التوصٌؾ   ،رأس مالها    -

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -الهرم -حدائك االهرام -منطمة أ  432أعمال التوصٌؾ ، بجهة :  -

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   One Shotوان شوت الدارة النظم  -  67

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

،لٌدت فى  5222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً   ،رأس مالها   

 والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات ، عن 8125برلم  22111114

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

حدائك االهرام -منطمة أ  432او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، بجهة : 

 -الهرم -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة وصٌانة محطات تموٌن السٌارات.    Naboilناب اوٌل  -  61

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

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

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

ٌجوز  -تشؽٌل وادارة وصٌانة محطات تموٌن السٌارات. ، عن الامة و 8132برلم  22111114،لٌدت فى  15222.222مالها   

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

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



 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

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

 -العمرانٌة  -شارع مصطفً محمود  11الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون  -الوساطة فى انهاء اجراءات التحاق الطالب للدراسة بالخارج  بوتٌا للخدمات الطالبٌة   شركة  ،  " -  82

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

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

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

انهاء اجراءات التحاق ، عن " الوساطة فى  8151برلم  22111118،لٌدت فى  12222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -الطالب للدراسة بالخارج 

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

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

 -عمارة ب مٌدان الكٌت كات كونٌش النٌل  14الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

مشروعات   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول رواق للتنمٌة وإدارة ال -  81

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  8182برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222نشاطها  ،رأس مالها   

 ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةالسارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -اكتوبر 6 -الحً المتمٌز -شارع عبدالخالك ثروت  165الدور الثانً بالعماررلم  - 2نشاطها ، بجهة : شمة 

 رواق للتنمٌة وإدارة المشروعات   شركة  ،  تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. -  82

 االستثمار العمارى.

 التنمٌة العمرانٌة.

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها   ،رأس مالها   

 ، عن تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. 8182

 العمارى. االستثمار

 التنمٌة العمرانٌة.

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 اجراءات بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.



 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

شارع عبدالخالك  165الدور الثانً بالعماررلم  - 2شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر 6 -الحً المتمٌز -ثروت 

 صرؾ( واعدادها للبناء-مٌاه  -ها بالمرافك )كهرباء رواق للتنمٌة وإدارة المشروعات   شركة  ،  ومد -  83

 او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها ، والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها

 او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر.

 فك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرا

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

صرؾ( -مٌاه  -افك )كهرباء ، عن ومدها بالمر 8182برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222االستزراع   ،رأس مالها   

 واعدادها للبناء

 او بٌعها بحالتها او بعد الامة المنشات علٌها ، والامة المبانى والوحدات السكنٌة والتجارٌة واالدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها

 او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر.

 سٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األسا

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

 -اكتوبر 6 -زالحً المتمٌ -شارع عبدالخالك ثروت  165الدور الثانً بالعماررلم  - 2االستزراع ، بجهة : شمة 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول    Protech Company for Trading and Contractingبروتن للتجارة والمماوالت  -  84

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

الالزمة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  8827برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 -مٌدان المرشدي  -المحور المركزي -اجٌاد مول 31لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

المماوالت  شركة  ،  "   Protech Company for Trading and Contractingبروتن للتجارة والمماوالت  -  85

 العامة والمتخصصة والمتكاملة واالعمال المٌكانٌكٌة

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

 االستثمار والتسوٌك العمارى "

 اعمال تركٌب انظمة مكافحة الحرٌك وصٌانتها "

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122م تلتزم الشركه باحكام المانون رل

،  8827برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة واالعمال المٌكانٌكٌة عن "

 رة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجا "

 االستثمار والتسوٌك العمارى "

 اعمال تركٌب انظمة مكافحة الحرٌك وصٌانتها "



 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

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات "

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172سنه ل 122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -مٌدان المرشدي  -المحور المركزي -اجٌاد مول 31الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى ، بجهة : 

ة  ،  مزاولة ؼرضها إال بعد شرك   Protech Company for Trading and Contractingبروتن للتجارة والمماوالت  -  86

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

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

،لٌدت فى  2222222.222الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

، عن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة  8827برلم  22111123

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

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

 -دي مٌدان المرش -المحور المركزي -اجٌاد مول 31والمرارات السارٌة ، بجهة : 

انشاء وتشؽٌل مركز متخصص لتدرٌب األطفال الطبٌعٌٌن وذوى  -لادرون للتدرٌب والتربٌة الخاصة   شركة  ،   -  88

 االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لؽة

 التخاطب)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى(.

 ةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌ

 إلامة وتنظٌم المعارض والندوات والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارساعداد دراسات 

 الجدوى للمشروعات

 الدولٌة(

انشاء وتشؽٌل مركز متخصص لتدرٌب األطفال  -، عن  8837برلم  22111123،لٌدت فى  22222.222   الامة   ،رأس مالها

 الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لؽة

 التخاطب)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 وتنظٌم المعارض والندوات والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(. إلامة

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارساعداد دراسات 

 الجدوى للمشروعات

 الدولٌة(

 -الدلى  -ش التحرٌر121 -23ة شم-2الامة ، بجهة : الدور 

 لادرون للتدرٌب والتربٌة الخاصة   شركة  ،  وادارة وتشؽٌل دور حضانة -  87

 تمدٌم االستشارات التربوٌة واالسرٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

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



 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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

اؾ السمعتمدٌم خدمات الترجمة الفورٌةبلؽة االشارة تدرٌب وتاهٌل االشخاص ذوى االعالةوانتاج المواد المتلفزة لفئة الصم وضع-

 ، عن وادارة وتشؽٌل دور حضانة 8837برلم  22111123،لٌدت فى  22222.222لفئة الصم   ،رأس مالها   

 تمدٌم االستشارات التربوٌة واالسرٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

 ةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراقزٌاد

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

لسمعتمدٌم خدمات الترجمة الفورٌةبلؽة االشارة تدرٌب وتاهٌل االشخاص ذوى االعالةوانتاج المواد المتلفزة لفئة الصم وضعاؾ ا-

 -الدلى  -ش التحرٌر121 -23شمة -2لفئة الصم ، بجهة : الدور 

 لادرون للتدرٌب والتربٌة الخاصة   شركة  ،  وضعاؾ السمع -  81

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 و تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن وضعاؾ السمع 8837برلم  22111123،لٌدت فى  22222.222نشاط  ،رأس مالها   

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -ش التحرٌر121 -23شمة -2نشاط ، بجهة : الدور 

زمة شركة  ،  ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الال   NILE TOURISM MARKETINGالنٌل للتسوٌك السٌاحى   -  72

 لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 تؤجٌر السٌارات (عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن) "

  

، عن ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة  8884برلم  22111125،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  ؼرضها من الجهات

 -313بالدور الثالث فوق األرضى بالعمار رلم  8تؤجٌر السٌارات (عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن) ، بجهة : شمة رلم  "

 -الصحفٌٌن  -شارع السودان امام مدٌنة الطالبات 

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت  شركة  ،  "   NILE TOURISM MARKETINGالنٌل للتسوٌك السٌاحى   -  71

 والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة



 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

 مع مراعاه المرار الوزارى رلم ??? لسنة ???? بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

الت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌ "

بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل 

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً  ، عن " 8884برلم  22111125،لٌدت فى  5222.222مستوى الفنادق والموتٌالت   ،رأس مالها   

 للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 مع مراعاه المرار الوزارى رلم ??? لسنة ???? بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

الامة وتشؽٌل الفنادق ( الثابتة ) والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه  "

بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل 

شارع السودان امام مدٌنة الطالبات  -313بالدور الثالث فوق األرضى بالعمار رلم  8ت ، بجهة : شمة رلم مستوى الفنادق والموتٌال

 -الصحفٌٌن  -

شركة  ،  والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن    NILE TOURISM MARKETINGالنٌل للتسوٌك السٌاحى   -  72

 ت المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروعثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

رلم ??? لسنه ???? فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم ??? لسنه ???? والمانون

،  8884برلم  22111125،لٌدت فى  5222.222الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة   ،رأس مالها   

مبٌعه منها على نصؾ اجمالى عن والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات ال

 المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  "

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

??? لسنه ???? فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم ??? لسنه ???? والمانون رلم

 -313بالدور الثالث فوق األرضى بالعمار رلم  8الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ، بجهة : شمة رلم 

 -الصحفٌٌن  -شارع السودان امام مدٌنة الطالبات 

 التورٌدات العمومٌة -،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  انتر كلٌن للخدمات المتكاملة   شركة   -  73

 تمدٌم خدمات النظافة ومكافحة وابادة الحشرات و الموارض "

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب (  "

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

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن   ،رأس مالها   

التورٌدات  -لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  ، عن ا 8854برلم  22111124،لٌدت فى  152222.222

 العمومٌة

 تمدٌم خدمات النظافة ومكافحة وابادة الحشرات و الموارض "

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -المٌام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب (  "

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



 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

ش  11ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، بجهة : 

 -الهرم -صفوت من ش فٌصل

تكاملة   شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات انتر كلٌن للخدمات الم -  74

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، عن طبما الحكام المانون والئحتة ا 8854برلم  22111124،لٌدت فى  152222.222،رأس مالها     

ش صفوت  11الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم -من ش فٌصل

الحرة والسرٌعة انشاء الطرق  -زاندر إٌجٌبت   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع السماد الحٌوى الخاص بالزراعة  -  75

والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع  , 

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

 352ثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم تستخدم طرق الرى الحدٌ

، عن الامة  8817برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة   ،رأس مالها    2228لسنة 

ق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . انشاء الطر -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع السماد الحٌوى الخاص بالزراعة 

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

دٌثة فى االستزراع ولٌس الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الح

ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة ،  2228لسنة  352الرى بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المحور المركزى  - 3د 1بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة 

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان  - 222لسنة  356زاندر إٌجٌبت   شركة  ،  رلم  -  76

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

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

،لٌدت فى  122222.222والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  - 222لسنة  356، عن رلم  8817برلم  22111126

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

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

 1ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مركز اكتوبر التجاري عمارة والمرارات السارٌ

 -المحور المركزى  - 3د

شركة  ،  " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك    M.S.Aالشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار و التنمٌة الزراعٌة و االبار  -  78

لها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة األساسٌة التً تجع

ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرفٌما عدا المناطك 

. " تربٌة جمٌع أنواع  2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم  ولرار 2228لسنة  352الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 222222.222الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع   ،رأس مالها   

لها لابلة لالستزراع. ، عن " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجع 7227برلم  22111111،لٌدت فى 

واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن 

 352تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرفٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

. " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو  2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم  ولرار 2228لسنة 

 -المحور المركزى  1األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع ، بجهة : ابراج برعى بالزا برج رلم 

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى    M.S.Aو االبار  الشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار و التنمٌة الزراعٌة -  77

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

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

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  7227برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222

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

 1والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ابراج برعى بالزا برج رلم 

 -المحور المركزى 



 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

تاج شركة  ،  الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلن   M.S.Aالشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار و التنمٌة الزراعٌة و االبار  -  71

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات -السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة ." 

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من  -وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 وبٌانات . " المماوالت العامة " المماوالت المتخصصة صوت وصورة

بشان شركات االدارة الفندلٌه و   ،رأس  2212لسنة  322" إدارة المشروعات عدا االدارة الفندلة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

السالالت أو التفرٌخ أو  ، عن الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج 7227برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222مالها   

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات -إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة ." 

ٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وب -ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 " المماوالت العامة " المماوالت المتخصصة

بشان شركات االدارة الفندلٌه و ، بجهة :  2212لسنة  322" إدارة المشروعات عدا االدارة الفندلة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -المحور المركزى  1ابراج برعى بالزا برج رلم 

شركة  ،  وفما لما ورد بموافمة و اجراءات    M.S.Aنمٌة الزراعٌة و االبار الشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار و الت -  12

-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - االشراؾ على تنفٌذ المشروعات" التصدٌر" الترخٌص بها "

 التورٌدات العمومٌة

لدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ " تمدٌم االستشارات) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وا

من  28وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222الامة وتشؽٌل   ،رأس مالها    لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 

التجارة العامة - االشراؾ على تنفٌذ المشروعات" التصدٌر" ، عن وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها " 7227

 التورٌدات العمومٌة-والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 

الدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ " تمدٌم االستشارات) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات و

من  28وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -المحور المركزى  1ى بالزا برج رلم الامة وتشؽٌل ، بجهة : ابراج برع لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 

شركة  ،  مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها "   M.S.Aالشركة المصرٌة الدولٌة لالستثمار و التنمٌة الزراعٌة و االبار  -  11

الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "الامة او تشؽٌل  

ادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الدعاٌة واالعالن  وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . " مماوالت حفر أبار المٌاه "

 222222.222ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   باى وجه من الوجوة مع الشركات و

الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات  ، عن مصنع لتصنٌع االعالؾ بكافة انواعها " 7227برلم  22111111،لٌدت فى 

ارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "الامة او تشؽٌل واد

وشبكات توزٌعها وخطوط نملها " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . " مماوالت حفر أبار 

رها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ -الدعاٌة واالعالن  المٌاه "

 -المحور المركزى  1اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : ابراج برعى بالزا برج رلم 

اكستند للمماوالت   شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  -  12

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

، عن فى مصر او فى  8832برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 2احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور 

 -ش الملن فٌصل  311 -

 121االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون  رلم  -التورٌدات العمومٌة  -اكستند للمماوالت   شركة  ،   المماوالت العامة  -  13

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال  1172لسنة 

 -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  بعد الحصول على التراخٌص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -، عن المماوالت العامة  8832برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنة  121االستٌراد تلتزم الشركة باحكام المانون  رلم  -التورٌدات العمومٌة 

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

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

 - 2من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : الدور 

 -ش الملن فٌصل  311

 شركة  ،  المماوالت العامة.   Insiteشركة إن ساٌت للمماوالت  -  14

 التورٌدات العمومٌة.

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

 ا اوiالخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتري او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 المماوالت العامة. 7224برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة.

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

 ا اوiتندمج فً الهٌئات السالفة او تشترياو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان 

 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  -شارع عٌسً الحمصانً  2الدور الثامن بالعماررلم  - 32نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به    Smart Integrated Systems (SISسمارت لالنظمة المتكاملة ) -  15

 لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121لمانون رلم وا 1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المتخصصة والمتكاملةالمماوالت العامة و

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  7228برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222تمدٌم االستشارات   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121ن رلم والمانو 1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 



 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

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 صصة والمتكاملةالمماوالت العامة والمتخ

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة -الحً االول- 57عمارة  - 2تمدٌم االستشارات ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة    Smart Integrated Systems (SISسمارت لالنظمة المتكاملة ) -  16

 سبةزٌادةواالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمنا

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 التسوٌك و االستثمار العماري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 صٌانة المبانً والمنشات والمحطات والصٌانة الكهرومٌكانٌكة والصرؾ الصحً

 مماوالت اعمال محطات انتاج وتوزٌع الطالة الكهربائٌة

، عن الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة  7228برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222مماوالت   ،رأس مالها   

 بالتمٌٌم بمناسبةزٌادةواالستشارات والدراسات المتعلمة

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 التسوٌك و االستثمار العماري -

 دسٌةإعداد التصمٌمات الهن -

 صٌانة المبانً والمنشات والمحطات والصٌانة الكهرومٌكانٌكة والصرؾ الصحً

 مماوالت اعمال محطات انتاج وتوزٌع الطالة الكهربائٌة

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة -الحً االول- 57عمارة  - 2مماوالت ، بجهة : شمة 

 شركة  ،  التنفٌذٌة   Smart Integrated Systems (SISسمارت لالنظمة المتكاملة ) -  18

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

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 7228برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222،رأس مالها     

 لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة -الحً االول- 57عمارة  - 2نشاطها. ، بجهة : شمة 

شركة  ،  اعمال المبانً المتكاملة واالنشاءات    Smart Integrated Systems (SISسمارت لالنظمة المتكاملة ) -  17

 تكمٌلٌة والكهرومٌكانٌكٌة للمنشات والمبانً واالعمالواالعمال ال

 االلكترونٌة وجمٌع اعمال الكهرباء ولوازمها ولوحات الكهرباء والكبالت والطالة البدٌلة والمتجددة والمولدات الكهربائٌة



 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

 ر الخفٌؾ واعمالوالطالة الشمسٌة ونظام البطارٌات المركزٌة واجهزة مانع انمطاع التٌار)الٌو بً سً( واعمال التٌا

 الدش المركزي وحلول امن المعلومات وكامٌرات المرالبة من الداخل فمط ونظم اطفاء الحرٌك والنداء االلً الصوتً

، عن اعمال المبانً المتكاملة  7228برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222والشبكات السلكٌة والالسلكٌة   ،رأس مالها   

 ٌلٌة والكهرومٌكانٌكٌة للمنشات والمبانً واالعمالواالنشاءات واالعمال التكم

 االلكترونٌة وجمٌع اعمال الكهرباء ولوازمها ولوحات الكهرباء والكبالت والطالة البدٌلة والمتجددة والمولدات الكهربائٌة

 لخفٌؾ واعمالوالطالة الشمسٌة ونظام البطارٌات المركزٌة واجهزة مانع انمطاع التٌار)الٌو بً سً( واعمال التٌار ا

 الدش المركزي وحلول امن المعلومات وكامٌرات المرالبة من الداخل فمط ونظم اطفاء الحرٌك والنداء االلً الصوتً

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة -الحً االول- 57عمارة  - 2والشبكات السلكٌة والالسلكٌة ، بجهة : شمة 

شركة  ،  والبوابات االلكترونٌة واجهزة الحضور    Smart Integrated Systems (SISسمارت لالنظمة المتكاملة ) -  11

 واالنصراؾ واجهزة الحاسب االلً والطابعات

 والتصوٌر والصوتٌات والمرئٌات والداتا سنتر وكابالت الشبكات وااللٌاؾ الصوتٌة ونظام ادارة المبانً )البً ام اس(

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

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

، عن  7228برلم  22111122،لٌدت فى  152222.222ن و الئحته   ،رأس مالها   تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانو

 والبوابات االلكترونٌة واجهزة الحضور واالنصراؾ واجهزة الحاسب االلً والطابعات

 والتصوٌر والصوتٌات والمرئٌات والداتا سنتر وكابالت الشبكات وااللٌاؾ الصوتٌة ونظام ادارة المبانً )البً ام اس(

 وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌج

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

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة -الحً االول- 57عمارة  - 2و الئحته ، بجهة : شمة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات   Supply Chainسبالى شاٌن للتورٌدات العمومٌة  -  122

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات

 لسٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا ا

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

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

برلم  22111121،لٌدت فى  12222.222من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    28المنصوص علٌها فً المادة 

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 7263

 تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات

 احٌة)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا السٌ

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

 ل األوراق المالٌةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجا



 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

 -ش عبد المجٌد سعٌد متفرع من كفر طهرمس 15من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة :  28المنصوص علٌها فً المادة 

 -فٌصل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن بكافة انواعه    fibertechفاٌبرتن  -  121

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

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

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

ٌجوز  -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن بكافة انواعه  8812برلم  22111123،لٌدت فى  12222.222مالها   

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

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

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

 - 6الدور الثالث شمة رلم  -شارع السودان  167الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عماره 

شركة  ،  التجارة    2M Middle East Companyتو إم الشرق االوسط للتجارة والتورٌدات العامة                       -  122

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -زٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة العامة والتو

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

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

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

وزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ، عن التجارة العامة والت 8722برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222

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

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

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

 -المهندسٌن  -امتداد احمد عرابً -ش علً حامد 2-على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج الباحر

 بة العالمٌة للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.النخ -  123

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 مالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على

 حدة(.

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  7211برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222ٌجوز   ،رأس مالها   

 الموارد البشرٌة.

 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( . 28علٌها فً المادة 

 الزمة لكل معرض علىإلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص ال

 حدة(.

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -شارع الحسنً اسراء المعلمٌن  22ٌجوز ، بجهة : 



 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

النخبة العالمٌة للتدرٌب واالستشارات   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  -  124

 الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 و التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  7211برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ن تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها 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

 -المهندسٌن  -ن لبنان مٌدا -شارع الحسنً اسراء المعلمٌن  22نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة   GO FRESH COMPANYجو فرٌش كومبانى  -  125

 استٌرادوتصدٌر وتجارةالحاصالت الزراعٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ل الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعما

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

التً تزاول   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها 

 ، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة 7287برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222

 استٌرادوتصدٌر وتجارةالحاصالت الزراعٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال ال

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

شارع علم الدٌن  8تزاول ، بجهة :  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً

 -حى الهرم  -

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالهاالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة    GO FRESH COMPANYجو فرٌش كومبانى  -  126

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

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

 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

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

 نشاطها.

، عن اعماال شبٌهة باعمالهاالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة  7287برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -حى الهرم  -شارع علم الدٌن  8نشاطها. ، بجهة : 

،  "الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع المحوالت الكهربائٌة بكافة انواعها  عالء ابو العال عبد الؽفار وشركاه   شركة  -  128

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

ل مصنع لتصنٌع وتجمٌع المحوالت ، عن "الامة وتشؽٌ 7122برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

الكهربائٌة بكافة انواعها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -محور خدمً ثانً  -المنطمة الصناعٌة الثالثة166 - 164لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لطعة

 شركة  ،  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة   Joudبستانٌة جود للصادرات ال -  127

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

،لٌدت فى  52222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

 ، عن التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة 7143برلم  22111126

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضباحكام 

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

 -المهندسٌن -مٌدان لبنان-ش االسراء41او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 شركة  ،  ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   Joudجود للصادرات البستانٌة  -  121

 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 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7143برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222رأس مالها   ،  

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

 رةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

 -المهندسٌن -مٌدان لبنان-ش االسراء41نشاطها. ، بجهة : 

جاما انترناشونال   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  112

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  8835برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

طرٌك المرٌوطٌة الرئٌسى )سمارة  -برج الهدى  143الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -السٌاحى ( المرٌوطٌة 

 المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكٌة  ما انترناشونال   شركة  ،  "جا -  111

 اعمال التشطٌبات والدٌكور وااللومٌتال -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

ه فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكال1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

،  8835برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به   ،رأس مالها    "

 المماوالت العامة والكهرومٌكانٌكٌة  عن "

 اعمال التشطٌبات والدٌكور وااللومٌتال -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من التج

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

ى )سمارة السٌاحى ( طرٌك المرٌوطٌة الرئٌس -برج الهدى  143التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به ، بجهة :  "

 -الهرم  -المرٌوطٌة 

 جاما انترناشونال   شركة  ،  لانونا  -  112

 التورٌدات العمومٌة -

 تورٌد المواد البترولٌة والسلع الؽذائٌة  -

 تجارة مواد البناء واألسمنت واألخشاب  -

 الوساطة التجارٌة  -

 البٌع بالعمولة  -

 شحن وتفرٌػ البضائع -

 ل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات والمعداتالامة وتشؽٌ "

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

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

 ، عن لانونا  8835برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222لٌس   ،رأس مالها   و



 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

 التورٌدات العمومٌة -

 تورٌد المواد البترولٌة والسلع الؽذائٌة  -

 تجارة مواد البناء واألسمنت واألخشاب  -

 الوساطة التجارٌة  -

 البٌع بالعمولة  -

 شحن وتفرٌػ البضائع -

 مة وصٌانة السٌارات والمعداتالامة وتشؽٌل مركز لخد "

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

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

 -الهرم  -طرٌك المرٌوطٌة الرئٌسى )سمارة السٌاحى ( المرٌوطٌة  -برج الهدى  143:  ولٌس ، بجهة

 جاما انترناشونال   شركة  ،  الري بطرٌك الؽمر -  113

 .  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع -الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات  "

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

ها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌ

 ، عن الري بطرٌك الؽمر 8835برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222

 .  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع -لامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات ا "

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

برج  143او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

 -الهرم  -طرٌك المرٌوطٌة الرئٌسى )سمارة السٌاحى ( المرٌوطٌة  -الهدى 

اتصدار  سباٌدر لتنظٌم المعارض و المإتمرات   شركة  ،  إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌة) بشرط -  114

 التراخٌص لكل معرض على حده ( و المإتمرات و

 الحفالت والرحالت.

 الدعاٌة واالعالن

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌة)  7242برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222مع   ،رأس مالها   

 ر التراخٌص لكل معرض على حده ( و المإتمرات وبشرط اتصدا

 الحفالت والرحالت.



 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

 الدعاٌة واالعالن

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -ط حدائك االهرام  154مع ، بجهة : 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة سباٌدر لتنظٌم المعارض و المإتمرات   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -  115

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7242برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -ط حدائك االهرام  154نشاطها. ، بجهة : 

.أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  1سوفت سكوٌر للبرمجٌات   شركة  ،   -  116

 بمختلؾ أنواعها .

 والتدرٌب .أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها 2

 علٌها .

 .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . 3

 .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 4

 .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . 5

 .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 6

.أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  1، عن  7245برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222.أعمال   ،رأس مالها    8

 للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 التدرٌب.أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها و 2

 علٌها .

 .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . 3

 .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 4

 .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . 5

 .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 6

 -اكتوبر 6 -نموذج د  4المجاورةرلم  - 7الحى  - 81بالعمارةرلم  1ل ، بجهة : شمة .أعما 8

 سوفت سكوٌر للبرمجٌات   شركة  ،  التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -  118



 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

 ؽٌل انظمة.تحصل الفواتٌر والمستحمات وااللساط واالٌجارات واالشتراكات لحساب الؽٌر وتصمٌم وتطوٌر وانتاج وتش 7

 السداد والدفع االلكترونى.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 لحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةت

 ، عن التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 7245برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222مع   ،رأس مالها   

 شؽٌل انظمة.تحصل الفواتٌر والمستحمات وااللساط واالٌجارات واالشتراكات لحساب الؽٌر وتصمٌم وتطوٌر وانتاج وت 7

 السداد والدفع االلكترونى.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 -نموذج د  4المجاورةرلم  - 7الحى  - 81بالعمارةرلم  1مع ، بجهة : شمة 

سوفت سكوٌر للبرمجٌات   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  117

 خٌص الالزمة لمباشرةالترا

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  7245برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -د  نموذج 4المجاورةرلم  - 7الحى  - 81بالعمارةرلم  1نشاطها. ، بجهة : شمة 

ٌجوز  -الرعد للمنظفات الصناعٌه   شركة  ،  "الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وخلط وتؽلٌؾ المنظفات الصناعٌة  -  111

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

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

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

، عن "الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  7262برلم  22111121،لٌدت فى  122222.222مالها   الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتعبئة وخلط وتؽلٌؾ المنظفات الصناعٌة 

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

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

 -شارع وادى النٌل  37والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن 

 عبدالمنعم أحمد علً حسنٌن وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع: -  122

 لوحات توزٌع كهرباء للعمارات والتجمعات السكنٌة من الصاج والبالستٌن. -1

 اكسسوارات تجمٌع اللوحات الكهربائٌة من جالندات ولمبات بٌان وطبات. -2

 لوحات تحسٌن معامل المدرة بمدرة حتً ?? ن ؾ م. -3

 لوحات التحكم والسٌطرة والتشؽٌل علً التوازي لوحدات تولٌد الكهرباء. -4



 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

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع لوحات ضؽط منخفض. -5

 أعمال تشكٌل الصاج. -6

 كابل ثراي ودكتات وساللم. -8

 لوحات تحكم آلً. -7

 ات.دهانات صاج ولوح -1

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  8811برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222أرضً ومانع صواعك.   ،رأس مالها    -12

 لتصنٌع:

 لوحات توزٌع كهرباء للعمارات والتجمعات السكنٌة من الصاج والبالستٌن. -1

 اكسسوارات تجمٌع اللوحات الكهربائٌة من جالندات ولمبات بٌان وطبات. -2

 ات تحسٌن معامل المدرة بمدرة حتً ?? ن ؾ م.لوح -3

 لوحات التحكم والسٌطرة والتشؽٌل علً التوازي لوحدات تولٌد الكهرباء. -4

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع لوحات ضؽط منخفض. -5

 أعمال تشكٌل الصاج. -6

 كابل ثراي ودكتات وساللم. -8

 لوحات تحكم آلً. -7

 دهانات صاج ولوحات. -1

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -أرضً ومانع صواعك. ، بجهة : الوحدة االدارٌة الكائنة برج بدرى ب  -12

عبدالمنعم أحمد علً حسنٌن وشرٌكه   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  121

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  8811برلم  22111123،لٌدت فى  2222222.222مالها   ،رأس   

 -السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الوحدة االدارٌة الكائنة برج بدرى ب 

 -الهرم  -المرٌوطٌة 

.   Pioneer Engineering Consulting coستشارات الهندسٌة                                     الشركة الرائدة لال -  122

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

 هاالحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاط

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  8818برلم  22111123،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

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

 -الهرم  -شارع حسن دمحم شارع األنوار الكاشفة من  4

.   Pioneer Engineering Consulting coالشركة الرائدة لالستشارات الهندسٌة                                      -  123

 المماوالت العامة. شركة  ،  "

 المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة. "

 التورٌدات العمومٌة. "



 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

ا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عد "

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 ( .من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  28فً المادة 

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة. "

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. "

 المماوالت العامة. ، عن " 8818برلم  22111123،لٌدت فى  222222.222تلتزم الشركه باحكام   ،رأس مالها   

 المماوالت الكهرومٌكانٌكٌة. "

 التورٌدات العمومٌة. "

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 

 انون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .من ل 28فً المادة 

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة. "

 التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. "

 -الهرم  -شارع األنوار الكاشفة من شارع حسن دمحم  4تلتزم الشركه باحكام ، بجهة : 

.   Pioneer Engineering Consulting co الشركة الرائدة لالستشارات الهندسٌة                                     -  124

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1172لسنه  122شركة  ،  المانون رلم 

مة لهذا ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظ

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

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

فى شان تنظٌم  1172لسنه  122، عن المانون رلم  8818برلم  22111123،لٌدت فى  222222.222تلحمها   ،رأس مالها   

اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -لهذا الؽرض ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة 

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

 -نوار الكاشفة من شارع حسن دمحم شارع األ 4فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : 

 -الهرم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة  ،  التورٌدات العمومٌة    Selectionسٌلكشن للتورٌدات العمومٌة  -  125

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

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 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  -، عن التورٌدات العمومٌة  8851برلم  22111124،لٌدت فى  32222.222   ،رأس مالها  

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

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

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

 -حدائك االهرام  -هــ البوابة الثانٌة 181لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،   ادارة المشروعات   HORIZONٌزن للتنمٌة واالستثمار العمارى هورا -  126

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها



 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

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة)فٌما عدا

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

،لٌدت فى  1222222.222  من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها  28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ، عن ادارة المشروعات 8867برلم  22111125

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 ستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة)فٌما عدا اال

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

الحى  - 4مجاورة  - 124عمارة  - 16من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة : شمة  28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -الشٌخ زاٌد  - 16

 شركة  ،  التنفٌذٌة( .   HORIZONهوراٌزن للتنمٌة واالستثمار العمارى  -  128

 المماوالت العامة والمتخصصة

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة

 اضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األر

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

، عن التنفٌذٌة(  8867برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به   ،رأس مالها   

. 

 المماوالت العامة والمتخصصة

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة

 ستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً الم

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحى  - 4مجاورة  - 124عمارة  - 16العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به ، بجهة : شمة التجارة 



 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

 شركة  ،  لانونا   HORIZONهوراٌزن للتنمٌة واالستثمار العمارى  -  127

 شراء وبٌع وتمسٌم االراضى

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122رلم تلتزم الشركةباحكام المانون 

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

 ضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ، عن لانونا 8867برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222

 شراء وبٌع وتمسٌم االراضى

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122م تلتزم الشركةباحكام المانون رل

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 - 16ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : شمة 

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحى  - 4مجاورة  - 124عمارة 

ن والمجتمعات :االستثمار العمارى بالمد 82عبد الجواد سٌد ناجى خلٌل وشرٌكٌة   شركة  ،   * انشطة داخل لانون  -  121

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

 - 2227لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228لسنة  352مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات            -التطوٌر العمارى -:  2218لسنة  82له والتجزئه * انشطةخارج لانون تجارة الجم

، عن * انشطة داخل  8841برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة   ،رأس مالها   

المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة :االستثمار العمارى بالمدن و 82لانون 

و مراعاة لرار رئٌس  2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

التطوٌر  -:  2218لسنة  82والتجزئه * انشطةخارج لانون تجارة الجمله  - 2227لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات            -العمارى

 -الشٌخ زاٌد  - 13عمارة 3تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة ، بجهة : كمباوند جرٌن

مل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم عبد الجواد سٌد ناجى خلٌل وشرٌكٌة   شركة  ،  ومركز مالى مست -  132

وكذا التتمتع  2218لسنة  82التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعة احكام الموا

برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ، عن ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 8841

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2218لسنة  82بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

الواردة بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الشٌخ زاٌد  - 13عمارة 3بجهة : كمباوند جرٌنلمباشرة نشاطها ، 

 الشركة الدولٌة االفرٌمٌة لالستثمارات و التوكٌالت   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌة -  131

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1172لسنة  122تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 



 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

 تمدٌم االستشارات االلتصادٌة و الصناعٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

، عن التوكٌالت  7258برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات   ،رأس مالها   

 التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1172لسنة  122تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 ستشارات االلتصادٌة و الصناعٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌمتمدٌم اال

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

 ون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .من لان 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -المهندسٌن  -شارع محى الدٌن ابوالعز 25للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات ، بجهة : 

الشركة الدولٌة االفرٌمٌة لالستثمارات و التوكٌالت   شركة  ،  علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة  -  132

صرؾ ( –مٌاه  –والترفٌهٌةشراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

 وإعدادهااالشراؾ على تنفٌذ المشروعات

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222بشان شركات   ،رأس مالها    2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ترفٌهٌةشراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ ، عن علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة وال 7258

 صرؾ ( وإعدادهااالشراؾ على تنفٌذ المشروعات–مٌاه  –تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212ة لسن 322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 -المهندسٌن  -شارع محى الدٌن ابوالعز 25بشان شركات ، بجهة :  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الشركة الدولٌة االفرٌمٌة لالستثمارات و التوكٌالت   شركة  ،  االدارة -  133

 الترخٌص بها

 إلامة وتنظٌم المإتمرات.

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

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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



 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

 نشاطها.

 ، عن االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 7258برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الترخٌص بها

 إلامة وتنظٌم المإتمرات.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -المهندسٌن  -شارع محى الدٌن ابوالعز 25نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  تجارة وتوزٌع التوابل والبهارات والمواد    DAMASCO Trading&Distributionدماسكو للتجارة والتوزٌع   -  134

افترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الك-تجارة االثاث والمفروشات " -الؽذائٌة 

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت  الكحولٌة)وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى "

وجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ال -أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

 22111121،لٌدت فى  52222.222وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم -تجارة االثاث والمفروشات " -، عن تجارة وتوزٌع التوابل والبهارات والمواد الؽذائٌة  7282برلم 

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن  ترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات(عدا الكحولٌة)وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى "و الكاف

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

وة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : الدور تشترن باى وجه من الوج

 -درٌم الند - ST24عمارة -الخامس 

شركة  ،  ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما    DAMASCO Trading&Distributionدماسكو للتجارة والتوزٌع   -  135

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

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

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  ، عن ؼرضها 7282برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

- ST24عمارة -الخامس  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور

 -درٌم الند 

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها. رٌادة للطالة المتجددة   شركة  ،  " -  136

 تجارة وبٌع معدات التبرٌد والتكٌٌؾ. "

 تجارة وتوزٌع وبٌع مكونات الكمبٌوتر والشبكات. "

البوابات  -اجهزه االنذار  -االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من) كامٌرات المرالبة تورٌد و تركٌب االجهزة  "

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -

، عن " 7212برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222حربى رلم   ،رأس مالها   مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج ال

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصة بانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها. 

 تجارة وبٌع معدات التبرٌد والتكٌٌؾ. "



 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

 تجارة وتوزٌع وبٌع مكونات الكمبٌوتر والشبكات. "

البوابات  -اجهزه االنذار  -ترونٌة للمنشات من الداخل فمط من) كامٌرات المرالبة تورٌد و تركٌب االجهزة االلك "

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -

 -العمرانٌة  -شارع دمحم خطاب  1رلم ، بجهة : مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  - 2223لسنه  64رٌادة للطالة المتجددة   شركة  ،   -  138

لخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ا

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 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  - 2223لسنه  64، عن  7212برلم  22111124دت فى ،لٌ 122222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -العمرانٌة  -شارع دمحم خطاب  1: 

إلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع أفٌالجو للتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  ا -  137

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً  ، عن 8822برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة  2212لسنة  322للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

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

 52ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : الدور االرضى لطعة رلم 

 -حدائك االهرام  -التعاونٌة  مساكن الجمعٌة 5منطمة 

أفٌالجو للتسوٌك السٌاحى   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  131

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، عن التنف 8822برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 5منطمة  52السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضى لطعة رلم 

 -حدائك االهرام  -مساكن الجمعٌة التعاونٌة 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات التمرٌضٌة الطبٌة والمنزلٌة)فٌما عدا الحكٌم مٌدٌكٌر برو للخدمات واالستشارات الطبٌة    -  142

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28ها فً المادة األوراق المالٌة المنصوص علٌ

 اعداد وادارة برامج الرعاٌة الطبٌة) دون ممارسةنشاط الوساطه فى التؤمٌن ( -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى المجال الطبى

، عن تمدٌم االستشارات التمرٌضٌة الطبٌة والمنزلٌة)فٌما  8852برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222ٌجوز   ،رأس مالها   

 عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم



 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

 طة الشركات العاملة فً مجالبمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنش

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد وادارة برامج الرعاٌة الطبٌة) دون ممارسةنشاط الوساطه فى التؤمٌن ( -

 ىالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى المجال الطب

 -الطالبٌة فٌصل  -مكرر ش حسن شاكر 11 -الدور السابع  - 14ٌجوز ، بجهة : شمة 

الحكٌم مٌدٌكٌر برو للخدمات واالستشارات الطبٌة   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  -  141

 مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 عاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد ت

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  8852برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -البٌة فٌصل الط -مكرر ش حسن شاكر 11 -الدور السابع  - 14نشاطها. ، بجهة : شمة 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة توٌا لتسوٌك العمارى   شركة  ،  " -  142

 االستثمار والتسوٌك العمارى . "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 نتها .انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌا "

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  - "

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلً و اللٌموزٌن -

، عن " 8874برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس   ،رأس مالها    "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 

 االستثمار والتسوٌك العمارى . "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . "



 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

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  - "

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 تؤجٌر السٌارات عدا التؤجٌر التموٌلً و اللٌموزٌن -

 - -حسن دمحم  -ش فٌصل  -318العمار  - 1تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس ، بجهة : شمة  "

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -توٌا لتسوٌك العمارى   شركة  ،   -  143

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -مماوالت اعمال التشطٌبات  "

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

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

 اطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نش

  

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -، عن  8874برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -مماوالت اعمال التشطٌبات  "

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

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

حسن  -ش فٌصل  -318العمار  - 1نشاطها ، بجهة : شمة السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 - -دمحم 

شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى . إدارة المشروعات مع مراعاه    NEW VISIONنٌو فٌجٌن للتسوٌك العمارى  -  144

المماوالت  -راءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اج 2212لسنة  322المرار الوزارى رلم 

العامة والمتكاملة والمتخصصة شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او 

ٌكها او تاجٌرها او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتمل

، عن االستثمار والتسوٌك  8815برلم  22111126،لٌدت فى  25222.222اداراتها او استؽاللها لحسابها او   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد  2212لسنة  322العمارى . إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها  -ات الترخٌص بها بموافمة و اجراء

ه وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌ

 -اركان بالزا  - 4مبنى رلم  -ا او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او ، بجهة : الدور الرابع واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكه

 -الشٌخ راٌد 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -شركة  ،  لحساب الؽٌر    NEW VISIONنٌو فٌجٌن للتسوٌك العمارى  -  145

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

 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن لحساب الؽٌر  8815برلم  22111126،لٌدت فى  25222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -الشٌخ راٌد  -اركان بالزا  - 4مبنى رلم  -: الدور الرابع 

 شركة  ،  إلامة وتشؽٌل مركز اتصاالت )كول سنتر(.   Trust Service for Call Centerتراست سٌرفٌس للكول سنتر  -  146

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.



 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

 تحصٌل الفواتٌر.

 ستٌة من الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى.تمدٌم الخدمات اللوج

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ت السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا

، عن إلامة  7221برلم  22111111،لٌدت فى  5222.222تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 وتشؽٌل مركز اتصاالت )كول سنتر(.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 تحصٌل الفواتٌر.

 ن الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى.تمدٌم الخدمات اللوجستٌة م

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 لفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السا

 -الهرم  -خلؾ روٌال سنتر -شارع مكه 42تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : 

باور لألعمال الهندسٌة   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  148

 نشاطهاكافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  8828برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

برج الٌاسمٌن شارع  24الدور االول عمار  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -رم اله -المساحة  -حسن الماضى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -دارما لتؤجٌر المعدات الثمٌلة   شركة  ،  تاجٌر المعدات الثمٌلة ) فٌما عد التاجٌر التموٌلى (  -  147

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها 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 ؼرضها فى مصر ا

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

، عن تاجٌر المعدات الثمٌلة ) فٌما عد التاجٌر  8813برلم  22111123،لٌدت فى  12222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -الهرم  -العمرانٌة  -شارع محمود ؼالب  11على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 تورٌد وتركٌب وحدات تولٌد الكهرباء و اللوحات الكهربائٌة باور لألعمال الهندسٌة   شركة  ،  " -  141

 تمدٌم االعمال الكهرومٌكانٌكٌة بكافة أنواعها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة -

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

برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 تورٌد وتركٌب وحدات تولٌد الكهرباء و اللوحات الكهربائٌة ، عن " 8828

 تمدٌم االعمال الكهرومٌكانٌكٌة بكافة أنواعها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -دات العمومٌة التورٌ-

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

برج الٌاسمٌن شارع حسن  24الدور االول عمار  5حكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : شمة تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

 -الهرم  -المساحة  -الماضى 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -1شركة  ،  التجارة اإللكترونٌة.   Travioo Global Servicesترافٌو جلوبال سٌرفٌس  -  152

 ات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌان

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -3

الدعاٌة واالعالن والتسوٌك. " تمدٌم خدمات رجال  ها ."أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواع -4

برلم  22111124،لٌدت فى  5222.222ٌجوز   ،رأس مالها    -تلٌفون(.  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -االعمال ) فاكس 

 التطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات و -1، عن التجارة اإللكترونٌة. 8845

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -3

الدعاٌة واالعالن والتسوٌك. " تمدٌم خدمات رجال  "أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -4

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة  -الحً األول  71ٌجوز ، بجهة :  -تلٌفون(.  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -االعمال ) فاكس 

ة او تشترن باى وجه من شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلح   Travioo Global Servicesترافٌو جلوبال سٌرفٌس  -  151

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

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

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

  

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  8845برلم  22111124،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

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

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

الحً  71ٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الثالثة  -األول 
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دراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال شركة  ،   تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وال

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

دة هٌكلة الشركات من الناحٌة اعا-االشراؾ على تنفٌذ المشروعات    -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  28المادة 

 االدارٌة فمط 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 التورٌدات العمومٌة "

، عن تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا  8816برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222المماوالت   ،رأس مالها    "

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

من لانون سوق راس المال  28االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 ة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط اعاد-االشراؾ على تنفٌذ المشروعات    -والئحتة التنفٌذٌة ( 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "



 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

 التورٌدات العمومٌة "

 -منطمة ع هضبة االهرام  62الدور الثانى عمارة رلم  1المماوالت ، بجهة : شمة رلم  "
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 شركة  ،  العامة

 التوكٌالت التجارٌة "

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة " ادارة المشروعات مع مراعاه المرار  1172لسنة  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما  2212لسنة 322الوزارى رلم 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   ،رأس مالها  

 ، عن العامة 8816برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222

 التوكٌالت التجارٌة "

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة " ادارة المشروعات مع مراعاه المرار  1172لسنة  122تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 د بموافمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ور 2212لسنة 322الوزارى رلم 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

الدور  1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ، بجهة : شمة رلم 

 -هضبة االهرام  منطمة ع 62الثانى عمارة رلم 
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شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

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

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

د تعاونها على تحمٌك ، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى ل 8816برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

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

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

 -منطمة ع هضبة االهرام  62الدور الثانى عمارة رلم  1شرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم لمبا

شركة  ،  تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات    Key Planzكى بالنز  -  155

الستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا ا

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  . الامة وتشؽٌل مركز العداد  28مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

  -موالع االنترنت  تصمٌم -التسوٌك الرلمى   -الدعاٌة واالعالن  -وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

، عن تمدٌم االستشارات التسوٌمٌه ) فٌما عدا االستشارات  8723برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

من لانون سوق رأس المال والئحته  28نشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة المالٌة أل

تصمٌم موالع  -التسوٌك الرلمى   -الدعاٌة واالعالن  -التنفٌذٌة (  . الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 -ؼرب سومٌد  -شارع النباتات7فٌال رلم  -ور االرضىالد1، بجهة : شمه رلم  -االنترنت 

التجارة العامة -مماوالت انشاء الصٌدلٌات وتجٌهزها   -روشتة الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  الامة وادارة المسشفٌات  -  156

 التورٌدات العمومٌة-والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم   "االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

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

كام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باح



 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

-مماوالت انشاء الصٌدلٌات وتجٌهزها   -، عن الامة وادارة المسشفٌات  8862برلم  22111124،لٌدت فى  252222.222

 التورٌدات العمومٌة-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تزم الشركه باحكام المانون رلم "االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  تل

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

الدور االول  14الموانٌن المنظمة لهذا ، بجهة : شمة التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 -شارع جمال عبدالناصر  -عمارات الزراعٌٌن 6علوى برج 

الدعاٌة واالعالن " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة و  روشتة الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  الؽرض " -  158

دا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة المستضرات الطبٌة . " تمدٌم االستشارات ) فٌما ع

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

إدارة المشروعات مع  ادارة الصٌدلٌات وتؤجٌرها " ( ." علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة

، عن الؽرض " 8862برلم  22111124،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها      322مراعاه المرار الوزارى رلم 

ا الدعاٌة واالعالن " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة و المستضرات الطبٌة . " تمدٌم االستشارات ) فٌما عد 

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

األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال 

 14، بجهة : شمة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  ادارة الصٌدلٌات وتؤجٌرها " ( ."والئحته التنفٌذٌة 

 -شارع جمال عبدالناصر  -عمارات الزراعٌٌن 6الدور االول علوى برج 

وافمة و اجراءات بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بم 2212روشتة الدارة الصٌدلٌات   شركة  ،  لسنة  -  157

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

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

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

، عن لسنة  8862برلم  22111124،لٌدت فى  252222.222على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و  2212

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

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

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

 -شارع جمال عبدالناصر  -عمارات الزراعٌٌن 6الدور االول علوى برج  14: شمة 

صابر صالح الدٌن عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وطباعة الكرتون مع مراعاة أحكام  -  151

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وطباعة الكرتون مع  7212برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

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

 -البدرشٌن  -ابو رجوان المبلً  -مدخل الدكمً

 شركة  ،  النمل البري للركاب.   H & S Transport Companyآتش اند آس للنمل  -  162

 وال ٌتم مزاولةنشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري مع األخذ فً

 ؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحً أو الرحالت.االعتبارب

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

، عن النمل البري  7236برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 للركاب.

 وال ٌتم مزاولةنشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد



 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

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري مع األخذ فً

 لهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحً أو الرحالت.االعتباربؤن ا

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

 -لهرم ا -فٌصل  -شارع ابو الفضل من شارع اللبٌنً  8او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : 

شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً    H & S Transport Companyآتش اند آس للنمل  -  161

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  7236برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،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  -فٌصل  -شارع ابو الفضل من شارع اللبٌنً  8نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  التجارة اإللكترونٌة عبر االنترنت.   Brix Tradingبركس ترٌدٌنج   -  162

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 

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

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

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

 نشاطها.

 ، عن التجارة اإللكترونٌة عبر االنترنت. 7246برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 رن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -الحً الخامس عمد ثانً  - 422نشاطها. ، بجهة : عمارة 

مناطك السعد لالستثمار العماري وإدارة المشروعات   شركة  ،  "االستثمار والتسوٌك العمارى. " تخطٌط والامة ال -  163

بشان  2212لسنة  322العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. " إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها " الامة وتشؽٌل وادارة المدارس والجامعات وتمدٌم 

ا المدارس الدولٌة ( "استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. الخدمات التعلٌمٌة) فٌما عد

 22111121،لٌدت فى  522222.222واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون   ،رأس مالها   



 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

لمناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات. " إدارة ، عن "االستثمار والتسوٌك العمارى. " تخطٌط والامة ا 7283برلم 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2212لسنة  322المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

دا المدارس الدولٌة ( "استصالح وتجهٌز الترخٌص بها " الامة وتشؽٌل وادارة المدارس والجامعات وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة) فٌما ع

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون ، 

 -الهرم  -شارع عز الدٌن عمر  1بجهة : الدور األول بالعمار رلم 

مشروعات   شركة  ،  األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن السعد لالستثمار العماري وإدارة ال -  164

 352تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 

صصة والمتكاملة. " إلامة وتشؽٌل وإدارة السالسل التجارٌة. " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم " المماوالت العامة والمتخ

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

، عن األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح  7283برلم  22111121،لٌدت فى  522222.222باعمالها او   ،رأس مالها   

واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر  فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الوزراء رلم 

والمتكاملة. " إلامة وتشؽٌل وإدارة السالسل التجارٌة. " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم " المماوالت العامة والمتخصصة 

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

 -الهرم  -عمر  شارع عز الدٌن 1باعمالها او ، بجهة : الدور األول بالعمار رلم 

 اللإلإة للتجارة العامة   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها -  165

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  8825برلم  22111123،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 -المحور المركزى  -الزا مول االسراء ب - 63نشاطها ، بجهة : محل 

اللإلإة للتجارة العامة   شركة  ،  تجارة الدهانات ومستلزمات الدٌكور وتجارة العدد واألدوات والمواد البناء. " التجارة  -  166

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات -العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 

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

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

، عن تجارة الدهانات ومستلزمات  8825برلم  22111123،لٌدت فى  322222.222وعلى   ،رأس مالها    والمرارات السارٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الدٌكور وتجارة العدد واألدوات والمواد البناء. " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 

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

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

المحور  -مول االسراء بالزا  - 63وعلى ، بجهة : محل  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 -المركزى 

الامة   -أمنٌه دمحم دمحم سعد وشرٌكها   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌه ) لص وتجهٌز الورق (  -  168

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌه ) لص  8843برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة مع مراعاة احكام  -وتجهٌز الورق ( 

 -الحً الثانً  - 74عمارة  - 5الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شمة 

 -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة مركز اتصاالت ) كول سنتر (    OnStar Egypt LiMited LLCأونستار اٌجٌبت لٌمٌتد  -  167

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

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

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

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  8865برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

لحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مص -مركز اتصاالت ) كول سنتر ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 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 ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

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

خلؾ مستشفى  -ٌولٌو  26ش  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنى راٌة االدارى 

 -الحى المتمٌز  -دار الفإاد 

 وول ستون تاون العمارٌة   شركة  ،  االستثمار و التسوٌك العمارى -  161

 سوٌك االلكترونىالت-

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

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

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

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

 ، عن االستثمار و التسوٌك العمارى 8885برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222او التً   ،رأس مالها   

 التسوٌك االلكترونى-

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

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

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

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

 -الهرم -خلؾ محافظة الجٌزة-ش عمربن الخطاب من احمد كامل 22او التً ، بجهة : 

مارٌة   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً وول ستون تاون الع -  182

 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 لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  8885برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع م

 -الهرم -خلؾ محافظة الجٌزة-ش عمربن الخطاب من احمد كامل 22نشاطها. ، بجهة : 

فٌما هو مسموح به لانونا / التجارة العامة والتوزٌع  شركة  ،  "   TIMA MEDتٌما مٌد للمستلزمات الطبٌة   -  181

 التورٌدات العمومٌة

وعلى االخص تجارة وتورٌد وتوزٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌة والعلمٌة ومستلزمات وتجهٌزات المستشفٌات والمعامل واالجهزة 

من الوجوة مع  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -الطبٌة والمعملٌة والعلمٌة ولطع ؼٌارها وصٌانتها 

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

، عن " 8871برلم  22111126،لٌدت فى  1322222.222ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

 ٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع ف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وعلى االخص تجارة وتورٌد وتوزٌع المستلزمات الطبٌة والمعملٌة والعلمٌة ومستلزمات وتجهٌزات المستشفٌات والمعامل واالجهزة 

من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الطبٌة والمعملٌة والعلمٌة ولطع ؼٌارها وصٌانتها 

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

 -الصؾ  -ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : شارع الكرنن 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة شركة  ،  او    TIMA MEDتٌما مٌد للمستلزمات الطبٌة   -  182

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

المانون والئحتة  ، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 8871برلم  22111126،لٌدت فى  1322222.222،رأس مالها     

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

 -الصؾ  -نشاطها ، بجهة : شارع الكرنن 

 122الشركه باحكام المانون رلم رٌتش للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم  -  183

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه 

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -انٌن المنظمة لهذا الؽرض  "المو

،لٌدت فى  252222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌة  -

 1172لسنه  122ركه باحكام المانون رلم ، عن " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الش 8117برلم  22111111

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1172لسنه  121والمانون رلم 

ن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -المنظمة لهذا الؽرض  "

لسم اول بزمام  12ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة : حوض العمدة رلم  -التورٌدات العمومٌة  -

 -منٌل شٌحة 

ت وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها رٌتش للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  من الوجوة مع الشركا -  184

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

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

 لمباشرة نشاطها

، عن من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  8117برلم  22111111،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

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

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

 -لسم اول بزمام منٌل شٌحة  12الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : حوض العمدة رلم 

 :82شركة  ،  نشطةداخل لانون    GPIجرٌن لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة   -  185

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة -

 ظفات الصناعٌةومستحضرات التجمٌل والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمن

 واألسمدة العضوٌة واألؼذٌة الخاصة

 تجارة الجملة والتجزئة لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات -

ها   التجمٌل والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمنظفات الصناعٌة   ،رأس مال

 :82، عن نشطةداخل لانون  8833برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة -

 ومستحضرات التجمٌل والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمنظفات الصناعٌة



 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

 واألسمدة العضوٌة واألؼذٌة الخاصة

 تجارة الجملة والتجزئة لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات -

ع  4مج  1رات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمنظفات الصناعٌة ، بجهة : حى التجمٌل والمطه

 -الشٌخ زاٌد  - 11

 شركة  ،  واألسمدة   GPIجرٌن لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة   -  186

 ك خارج الوادي المدٌم فٌماالعضوٌة واألؼذٌة الخاصةبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناط

 352عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 2228لسنة 

 لبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األ -

،لٌدت فى  1222222.222أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات   ،رأس مالها    -

 ، عن واألسمدة 8833برلم  22111123

 طك خارج الوادي المدٌم فٌماالعضوٌة واألؼذٌة الخاصةبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمنا

 352عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم 2228لسنة 

 أللبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو ا -

 -الشٌخ زاٌد  - 11ع  4مج  1أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات ، بجهة : حى  -

 شركة  ،  اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   GPIجرٌن لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة   -  188

. 

 :82أنشطة خارج لانون 

 التصنٌع لدى الؽٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات -

 التجمٌل والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمنظفات الصناعٌة واألسمدة

 العضوٌة واألؼذٌة الخاصة

 ادارة وتطوٌر الصٌدلٌات -

 ٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌلتوز -

، عن اإللكترونٌة  8833برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور   ،رأس مالها   

 وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها

. 

 :82أنشطة خارج لانون 

 نٌع لدى الؽٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضراتالتص -

 التجمٌل والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات والمنظفات الصناعٌة واألسمدة



 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

 العضوٌة واألؼذٌة الخاصة

 ادارة وتطوٌر الصٌدلٌات -

 توزٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والكٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل -

 -الشٌخ زاٌد  - 11ع  4مج  1والمطهرات واإلعشاب الطبٌة والعطور ، بجهة : حى 

منظفات الصناعٌة واألسمدة شركة  ،  ومستحضرات التنظٌؾ والمطهرات وال   GPIجرٌن لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة   -  187

 العضوٌة

 واألؼذٌة الخاصة

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العالج البٌطرى -

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

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82الواردة بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

، عن ومستحضرات  8833برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 لصناعٌة واألسمدة العضوٌةالتنظٌؾ والمطهرات والمنظفات ا

 واألؼذٌة الخاصة

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العالج البٌطرى -

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

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 -الشٌخ زاٌد  - 11ع  4مج  1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : حى 

ن الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شركة  ،  او تشترن باي وجه م   GPIجرٌن لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة   -  181

 شبٌهة باعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن وا

 نشاطها.

، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و  8833برلم  22111123،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 ؼٌرها 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 ؼر

 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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 11ع  4مج  1: حى  نشاطها. ، بجهة

بشان شركات  2212لسنة  322شركة  ،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم    Madarمدار العمارٌة  -  172

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 التسوٌك واالستثمار العمارى "

 العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدماتتخطٌط والامة المناطك  "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

، عن إدارة المشروعات مع  8861برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222إعداد التصمٌمات الهندسٌة   ،رأس مالها    -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مراعاه المرار الوزارى رلم 

 التسوٌك واالستثمار العمارى "

 والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات تخطٌط "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 -الحً الحادي عشر  -مساكن انتركونتراكت -عمارات ابو الوفا - 166عمارة  - 22اد التصمٌمات الهندسٌة ، بجهة : شمة إعد -

 شركة  ،     Madarمدار العمارٌة  -  171

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

صرؾ(  وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -ٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمس -

و بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أ

 إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 جهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استصالح وت "

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -، عن  8861برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222فٌما   ،رأس مالها   

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

صرؾ(  وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -دؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً به -

و بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أ

 إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 الح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استص "



 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

 -الحً الحادي عشر  -مساكن انتركونتراكت -عمارات ابو الوفا - 166عمارة  - 22فٌما ، بجهة : شمة 

ولرار رئٌس  2228لسنة  352الوزراء رلم شركة  ،  عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس    Madarمدار العمارٌة  -  172

 . 2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

ان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى ش 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

، عن عدا المناطك الصادر بها لرار  8861برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352لوزراء رلم رئٌس ا

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

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

ن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى شا 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

 -الحً الحادي عشر  -مساكن انتركونتراكت -عمارات ابو الوفا - 166عمارة  - 22من الجهات المختصة ، بجهة : شمة 

 شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض    Madarمدار العمارٌة  -  173

تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  "

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  28المنصوص علٌها فً المادة 

برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ، عن وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  8861

تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة  "

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  28المنصوص علٌها فً المادة 

مساكن  -عمارات ابو الوفا - 166عمارة  - 22باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : شمة 

 -الحً الحادي عشر  -انتركونتراكت

بشان شركات  2212لسنة  322نهج الدارة المشروعات   شركة  ،  "ادارة المشروعاتمع مراعاه المرار الوزارى رلم  -  174

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 2212لسنة  322للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزارى رلم  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

،لٌدت فى  12222.222واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء   ،رأس مالها    والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

بشان شركات االدارة الفندلٌه  2212لسنة  322، عن "ادارة المشروعاتمع مراعاه المرار الوزارى رلم  7161برلم  22111128

 و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 2212لسنة  322للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزارى رلم اإلدارة والتسوٌك السٌاحً 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة (  والموتٌالت  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 -خاتم المرسلٌن  -ش عمر مكرم 7واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء ، بجهة : والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 

 -العمرانٌة 

نهج الدارة المشروعات   شركة  ،  كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه  -  175

إلامة وتشؽٌل وإدارة  -تلٌفون(   -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -س تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاك-بها والتوسع فٌها  



 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

الامة الحضانات  -المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة(  وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي  

ٌجوز  -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -) بٌوتً سنتر(  إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم   -

، عن كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة  7161برلم  22111128،لٌدت فى  12222.222للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

 -تصوٌر مستندات  - تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس-او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها  

إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة(  وتمدٌم جمٌع  -تلٌفون(   -كتابة كمبٌوتر 

بٌوتً  إلامة وتشؽٌل وإدارة مركز تجمٌل للعناٌة بالبشرة و الشعر و الجسم )  -الامة الحضانات  -أنواع المؤكوالت والتٌن أواي  

 -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  -ش عمر مكرم 7ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :  -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -سنتر(  

نهج الدارة المشروعات   شركة  ،  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -  176

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

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 مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  7161برلم  22111128،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

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

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

خاتم  -ش عمر مكرم 7والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -العمرانٌة  -المرسلٌن 

 شركة  ،  او تشترٌها او   S.G.GROUP COأس جً جروب لتجارة السٌارات . -  178

 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 تشترٌها او 7162برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222،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

 -المهندسٌن  -ش شهاب 14- 4شمة  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول 

شركة  ،   تجارة وتوزٌع وتؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى    S.G.GROUP COجً جروب لتجارة السٌارات . أس -  177

 واللٌموزٌن(

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 اللكترونًالتسوٌك ا -

 التجارة االلكترونٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

 ، عن تجارة وتوزٌع وتؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( 7162برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222



 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

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 االستثمار والتسوٌك العمارى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 التسوٌك االلكترونً -

 التجارة االلكترونٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : الدور االول 

 -المهندسٌن  -ش شهاب 14- 4شمة 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -شركة  ،     POWER SOFTباور سوفت  -  171

 بمختلؾ أنواعها .

 ب علٌهاأعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌ -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -، عن  8718برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها    أعمال التوصٌؾ   -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 اأعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌه -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 - 25شمة  - 4الدور  -ش الدلى  32: أعمال التوصٌؾ ، بجهة  -

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   POWER SOFTباور سوفت  -  112

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 استٌراد وتجارة وتورٌد اجهزة الحاسب االلى

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172ة لسن 121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام



 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

ت وؼٌرها   ،رأس ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركا -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 ، عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 8718برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 استٌراد وتجارة وتورٌد اجهزة الحاسب االلى

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

ها ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌر -الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 - 25شمة  - 4الدور  -ش الدلى  32

شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى    POWER SOFTباور سوفت  -  111

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

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة احكام المو

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  8718برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

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

 - 25شمة  - 4الدور  -ش الدلى  32لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -اند وود   شركة  ،  التصدٌر وتجارة مواد البناء ستٌل  -  112

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

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

 52222.222واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -ناء ، عن التصدٌر وتجارة مواد الب 8745برلم  22111111،لٌدت فى 

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

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

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

 -الهرم -هضبة االهرام- 266بالدور االرضى المرتفع لطعة رلم 

شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً    Dapcoات دابكو للمماوالت المتخصصة وادارة المشروع -  113

 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 لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 نشاطه.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  8866برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 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

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً - 4مجاورة - 124عمارة  - 16نشاطه. ، بجهة : شمة 



 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

 المشروعات شركة  ،   ادارة   Dapcoدابكو للمماوالت المتخصصة وادارة المشروعات  -  114

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

 االستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراقزٌادةرأس المال و

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 عات، عن ادارة المشرو 8866برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222تخطٌط والامة   ،رأس مالها   

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

 اذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراقزٌادةرأس المال واالستحو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً - 4مجاورة - 124عمارة  - 16تخطٌط والامة ، بجهة : شمة 

شركة  ،  المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك    Dapcoاوالت المتخصصة وادارة المشروعات دابكو للمم -  115

 والخدمات

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 التسوٌك واالستثمار العمارى

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

 مشروعاتإعداد دراسات الجدوى لل -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

مٌاه   ،رأس مالها    –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 ، عن المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات 8866برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 لعمارىالتسوٌك واالستثمار ا

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -



 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

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

عمارة  - 16مٌاه ، بجهة : شمة  –بٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء و -

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً - 4مجاورة - 124

 صرؾ ( وإعدادها–شركة  ،     Dapcoدابكو للمماوالت المتخصصة وادارة المشروعات  -  116

 لامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إ

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

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

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا 

 .2227 

–، عن  8866برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   ،رأس مالها   

 صرؾ ( وإعدادها

 نشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة الم

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

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

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك 

 .2227 

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً - 4مجاورة - 124عمارة  - 16التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ، بجهة : شمة 

 ،  / التورٌدات العمومٌة شركة    Dapcoدابكو للمماوالت المتخصصة وادارة المشروعات  -  118

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشرك

 ، عن / التورٌدات العمومٌة 8866برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222او   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 دٌنفى شان سجل المستور 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 



 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

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 لشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع ا

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً - 4مجاورة - 124عمارة  - 16او ، بجهة : شمة 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. * التورٌدات العمومٌة." تسوٌك    Life Treeالٌؾ تري  -  117

الؽٌر. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها السلع والمنتجات لحساب النفس و

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  8712برلم  22111128،لٌدت فى  12222.222السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ر. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او مسموح به لانونا. * التورٌدات العمومٌة." تسوٌك السلع والمنتجات لحساب النفس والؽٌ

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

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

منطمة )ل(  -)ل(  24بالعمار رلم  32مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمة رلم 

 -حدائك األهرام  -البوابة الثانٌة 

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   Life Treeالٌؾ تري  -  111

  

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  8712برلم  22111128،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

 -حدائك األهرام  -منطمة )ل( البوابة الثانٌة  -)ل(  24بالعمار رلم  32، بجهة : شمة رلم 

دٌر وعلى االخص المحاصٌل و المنتجات شركة  ،  االستٌراد والتص   ROYAL VEGA FRUITروٌال فٌجا فروت  -  222

الزراعٌة و السمسم و الفول السودانى و التسالى و الصمػ العربى و المطن و الكركدٌه و الشمار و الكمون و لبان بخور و التمر 

ذائٌة والمعدات الهندى و اللٌمون و الموز والمانجو والمواشى و اللحوم و المنتجات البحرٌة و المنتجات الحٌوانٌة و المواد الؽ

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

،  7214برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او   ،رأس مالها   

وعلى االخص المحاصٌل و المنتجات الزراعٌة و السمسم و الفول السودانى و التسالى و الصمػ العربى و عن االستٌراد والتصدٌر 

المطن و الكركدٌه و الشمار و الكمون و لبان بخور و التمر الهندى و اللٌمون و الموز والمانجو والمواشى و اللحوم و المنتجات 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ة والمعدات الزراعٌة البحرٌة و المنتجات الحٌوانٌة و المواد الؽذائٌ

 6الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ، بجهة : 

 -شارع النٌل االبٌض 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها  شركة  ،    ROYAL VEGA FRUITروٌال فٌجا فروت  -  221

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

، عن  7214برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -شارع النٌل االبٌض  6

 المصرٌه لالنتمال الرلمى   شركة  ،  انشاء شبكات الكمبٌوتر -  222

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

 م المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظ -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -



 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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

، عن انشاء  7226برلم  22111122،لٌدت فى  5222.222ة وتشؽٌلها والتدرٌب   ،رأس مالها   إنتاج وتطوٌر النظم المدمج -

 شبكات الكمبٌوتر

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

 معلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم ال -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 -الجمعٌة التعاونٌة للبناء و االسكان جنوب االحٌاء  54إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ، بجهة : عمارة  -

 -االعالمٌٌن 

 شركة بنً سوٌؾ للؽازات والصناعات الطبٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الؽازات الصناعٌة والطبٌة. -  223

 ن تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ا

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

 نفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته الت

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الؽازات الصناعٌة  7153برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 والطبٌة.

 لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -شرق النٌل  -(منطمةبٌاض العرب الصناعٌة 64،  63،  62،  61،  51نشاطها. ، بجهة : لطع رلم )

 تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.شركة السنابل الذهبٌة للمواد الؽذائٌة   شركة  ،  تعبئة و -  224

 التورٌدات العمومٌة.

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

 فة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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



 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

 نشاطها.

 ٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.، عن تعبئة وتؽل 7151برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة.

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

 او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -كرداسة -ابو رواش  -نشاطها. ، بجهة : عزبة الؽول 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -شركة  ،     Aivaنتاج البرمجٌات أٌفا للتورٌدات وتصمٌم وا -  225

 البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -، عن  7172برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222ا   أعمال التوصٌؾ   ،رأس ماله -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

. 

 اج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .إنت -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -الهرم -حدائك االهرام-ررح مك514أعمال التوصٌؾ ، بجهة :  -

 شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   Aivaأٌفا للتورٌدات وتصمٌم وانتاج البرمجٌات  -  226

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الامة



 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

 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

،لٌدت فى  122222.222فً الخارج ,كما ٌجوز   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او 

 ، عن والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 7172برلم  22111128

 إنشاء وإدارة المناطك التكنولوجٌة والحضانات العلمٌة -

 انشاء وإدارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 وادارة المطاعم والكافترٌاتالامة وتشؽٌل 

 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم -حدائك االهرام-ح مكرر514ج ,كما ٌجوز ، بجهة : او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخار

 شركة  ،  لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   Aivaأٌفا للتورٌدات وتصمٌم وانتاج البرمجٌات  -  228

 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 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7172برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،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

 -الهرم -حدائك االهرام-ح مكرر514نشاطها. ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل مصنع  -واالخشاب  امٌر احمد عاشور وشركاه   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الخشبٌه -  227

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -لتصنٌع االثاث الخشبى بكافة انواعه 

، عن الامة وتشؽٌل  7174برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع مراعاة احكام الموانٌن  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى بكافة انواعه  -صنٌع المنتجات الخشبٌه واالخشاب مصنع لت

البدرشٌن  -واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مٌت رهٌنه 

- 

 :  2218لسنة   82شركة  ،   انشطة داخل لانون     PROGRESS PHARMA GROUPبروجرس فارما جروب  -  221

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل والمطهرات والمنظفات و 

مركزات و اللماحات واالعشاب الطبٌة و النباتات الكٌماوٌات والمكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و اإلضافات البٌطرٌة و ال

 2218لسنة  82انشطة خارج لانون  -العطرٌة و األؼذٌة الخاصة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌة 

 22111128ٌدت فى ،ل 122222.222: التصنٌع لدى الؽٌر لالالدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة   ،رأس مالها   

 :  2218لسنة   82، عن انشطة داخل لانون   8713برلم 



 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 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل والمطهرات والمنظفات و 

زات و اللماحات واالعشاب الطبٌة و النباتات الكٌماوٌات والمكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و اإلضافات البٌطرٌة و المرك

 2218لسنة  82انشطة خارج لانون  -العطرٌة و األؼذٌة الخاصة و المنظفات الصناعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌة 

 -مٌدان الجٌزه  -شارع جامعة الماهره  1: التصنٌع لدى الؽٌر لالالدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و المستحضرات الطبٌة ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا." تون فرنتشر   شركة  ،   تجارة وتورٌد األثاث والدٌكور. " -  212

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -التورٌدات العمومٌة.  

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

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

 لالزمة لمباشرة نشاطهاوعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

التجارة العامة  ، عن تجارة وتورٌد األثاث والدٌكور. " 8741برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -التورٌدات العمومٌة.  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا."

ها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌر

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

شارع عباس  12الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

 -الهرم  -الكوم األخضر  -رٌاض من شارع العمدة المدٌم 

عادل وهبه خلٌفه وهبه وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل جمٌع انواع الكرتون الدوبلكس والمضلع  -  211

 طبوع ولص وتمطٌع وتحوٌلوالسادة والم

 الورق والالكٌاس والزواٌا واالكواب الكرتونٌة وطباعتها واطباق البٌض والكرتون المصنع من عجائن الورق.

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل جمٌع انواع  8141برلم  22111118،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 الكرتون الدوبلكس والمضلع والسادة والمطبوع ولص وتمطٌع وتحوٌل

 الورق والالكٌاس والزواٌا واالكواب الكرتونٌة وطباعتها واطباق البٌض والكرتون المصنع من عجائن الورق.

 لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ا

 -اكتوبر 6 -التوسعات الشمالٌة- 18المجاورة - 4عمارة  –بالدور الثانى - 22نشاطها. ، بجهة : شمةرلم 

 هاشركة  ،  شبٌهة باعمال   HORIZONهوراٌزن للتنمٌة واالستثمار العمارى  -  212

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 خٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 نشاطها.

 ، عن شبٌهة باعمالها 8867برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

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

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

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



 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

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحى  - 4مجاورة  - 124عمارة  - 16نشاطها. ، بجهة : شمة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة أوبسٌدٌا للمماوالت العامة   شركة  ،  " -  213

 اعداد الرسومات والتصمٌمات الهندسٌة

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

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

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

 زمة لمباشرة نشاطهاوعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة ، عن " 8814برلم  22111126،لٌدت فى  152222.222،رأس مالها     

 اعداد الرسومات والتصمٌمات الهندسٌة

ا التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌره -مماوالت التشطٌبات والدٌكور 

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

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

 -فٌصل  -ش الوادى الجدٌد  13الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى 

 -شركة  ،  بٌع اعمال ومستلزمات التشطٌبات والدٌكورات    La Caza Arts and Decorationsالكازا للفنون والدٌكور  -  214

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -المماوالت العامة 

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 -، عن بٌع اعمال ومستلزمات التشطٌبات والدٌكورات  8811برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

اى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب -المماوالت العامة 

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

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

 -حدائك االهرام  -منطمة ط - 341الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. " تورٌد المواد الؽذائٌة.    Lagomالجوم  -  215

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

  

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. " تورٌد  7223برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -حدائك أكتوبر  -جولؾ كورنر  -( تجاري  1232223على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم) 

مة او استئجار استودٌوهات او معامل محمود ابوالفتوح فوزى دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  نشاط صناعة السٌنما ومنها الا -  216

االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشؽٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع مع مراعاة أحكام 

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

، عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار  7223برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222 ،رأس مالها    

استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائى او دور العرض او تشؽٌلها، بما فى ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض 



 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

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة وتوزٌع مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 -ن هضبة االهرام  316نشاطها . ، بجهة : 

ٌجوز  -.   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا G.A.A.Rجار للتجارة والتوزٌع والبٌع المباشر  -  218

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

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  7285برلم  22111121،لٌدت فى  32222.222الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -مسموح به لانونا 

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

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

 -الهرم  -شارع بركات من شارع اللبٌنً  1شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

التورٌدات  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.   ElHadaba For Tradingالهضبة للتجارة  -  217

ة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌ -.إلامة المزارع السمكٌة." -العمومٌة 

استصالح  -تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -

لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن  وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة

، عن التجارة العامة  7112برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222تكون األراضً مخصصة ألؼراض   ،رأس مالها   

جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن تربٌة  -.إلامة المزارع السمكٌة." -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ  -إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

الستزراع. واستزراع استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة ل -أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

شارع الجمعٌة االستهالكٌة  12األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض ، بجهة : 

 -منٌل شٌحة  -

شركة  ،  االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى    ElHadaba For Tradingالهضبة للتجارة  -  211

 راع ولٌس الري بطرٌك الؽمراالستز

-. 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر.

نشئ تؤسٌس فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌ 1172لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

، عن االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم  7112برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

-. 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر.

تؤسٌس  فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1172لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -منٌل شٌحة  -شارع الجمعٌة االستهالكٌة  12باحكام الموانٌن ، بجهة : 

 شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض.   ElHadaba For Tradingالهضبة للتجارة  -  222

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -" التصنٌع لدى الؽٌر لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

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

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

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 رض.، عن المنظمة لهذا الؽ 7112برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -" التصنٌع لدى الؽٌر لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

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

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

شارع الجمعٌة االستهالكٌة  12والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -منٌل شٌحة  -

ر العماري وإدارة المشروعات   شركة  ،  التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما السعد لالستثما -  221

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

  

، عن التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  7283برلم  22111121،لٌدت فى  522222.222،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

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

 -الهرم  -شارع عز الدٌن عمر  1األول بالعمار رلم 

ك فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص مستحضرات التجمٌل شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع والتسوٌ   FREYAفرٌا  -  222

فً  1172لسنة  121التورٌدات العمومٌة " االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم -و االكسسوارات والمالبس  

مع الشركات وؼٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع  7123برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة " -وٌك فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص مستحضرات التجمٌل و االكسسوارات والمالبس  والتس

ٌجوز للشركة ان  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121االستٌراد و التصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

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

 - 34تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : محل بالزا 

 -الشٌخ زاٌد  -الجزء الجنوبى  -المحور المركزى 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    FREYAفرٌا  -  223

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  7123برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

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

 -الشٌخ زاٌد  -الجزء الجنوبى  -المحور المركزى  - 34محل بالزا 

شركة المركز االستشارى الدولى للتدرٌب والتعلٌم وتطوٌر البحث العلمى   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب  -  224

مٌٌم بمناسبة زٌادة وتنمٌة الموارد البشرٌة " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالت

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

اعداد الدراسات المتخصصة " تمدٌم خدمات رجال  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( " 28علٌها فً المادة 

 22111125،لٌدت فى  11222.222ٌجوز   ،رأس مالها    -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -اكس االعمال ) ف

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  7133برلم 

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

اعداد  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( " 28الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجوز ، بجهة : ش  -تلٌفون (  -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  - الدراسات المتخصصة " تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس

 -اكتوبر ثان  6لسم  -تفرٌع جمال عبد الناصر  1

شركة المركز االستشارى الدولى للتدرٌب والتعلٌم وتطوٌر البحث العلمى   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او  -  225

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

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

 لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع
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، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  7133برلم  22111125،لٌدت فى  11222.222،رأس مالها     

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

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

تفرٌع   1الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش 

 -اكتوبر ثان  6لسم  -جمال عبد الناصر

إعداد دراسات الجدوى -وي الند للتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  التسوٌك واالستثمار العمارى . -  226

الامة او  -الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها للمشروعات"

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  -تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

،لٌدت فى  52222.222ع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس   ،رأس مالها   ألؼراض االستصالح واالستزرا

الامة او تشؽٌل وادارة  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات"-، عن التسوٌك واالستثمار العمارى . 7136برلم  22111125

امة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ ال -وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.  -الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها

وأن  واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع,

ارض المخابرات ) د (  216الدور االول بعد االرضى فٌال  4تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس ، بجهة : شمة رلم

 -حدائك اكتوبر 

وي الند للتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار  -  228

التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام  -.  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352وزراء رلم رئٌس ال

اإلسكان الذي تإجر  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت   -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1172لسنة  122المانون رلم 

ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء  وحداته بالكامل خالٌه الؼراض السكن

 إدارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة -واحد او عده ابنٌه  

، عن الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر  7136برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222االشراؾ   ،رأس مالها   -

التوكٌالت التجارٌة تلتزم  -.  2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352رئٌس الوزراء رلم بها لرار 

 -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت   -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  1172لسنة  122الشركة بؤحكام المانون رلم 

ض السكن ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء اإلسكان الذي تإجر وحداته بالكامل خالٌه الؼرا

 إدارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة -الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه  

 -ارض المخابرات ) د ( حدائك اكتوبر  216الدور االول بعد االرضى فٌال  4االشراؾ ، بجهة : شمة رلم-

لتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  على تنفٌذ المشروعات  مع مراعاه المرار الوزارى رلم وي الند ل -  227

تمد?م خدمات النظافة  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها   2212لسنة  322

وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها إلامة او تشؽٌل - والتجم?ل للمبانى والمنشات. "

أعمال البن?ة األساس?ة من م?اه شرب وصرؾ صحً وطرق واتصاالت  -لألراضى المخصصة لالستصالح واالستزراع. 

 52222.222لها   المماوالت العامة   ،رأس ما-والجراجات السطح?ة والجراجات متعددة الطوابك وعدادات تنظ?م الس?ارات . 

بشان  2212لسنة  322، عن على تنفٌذ المشروعات  مع مراعاه المرار الوزارى رلم  7136برلم  22111125،لٌدت فى 

تمد?م خدمات النظافة والتجم?ل للمبانى والمنشات. " -شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  

دارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لألراضى المخصصة إلامة او تشؽٌل وإ- 

أعمال البن?ة األساس?ة من م?اه شرب وصرؾ صحً وطرق واتصاالت والجراجات السطح?ة  -لالستصالح واالستزراع. 

الدور االول بعد االرضى فٌال  4ة رلمالمماوالت العامة ، بجهة : شم-والجراجات متعددة الطوابك وعدادات تنظ?م الس?ارات . 

 -ارض المخابرات ) د ( حدائك اكتوبر  216

إعداد التصمٌمات االهندسٌة والمٌام -وي الند للتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  و المماوالت المتكاملة   -  221

البناء لإلسكان االجتماعً  -لوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة.شراء و بٌع و تاجٌر و الامة ا -بؤعمال التشط?بات والد?كور. 

 واإلداري والتجاري.
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* شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه 

ه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌ

إعداد التصمٌمات -، عن و المماوالت المتكاملة   7136برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222لحسابها او   ،رأس مالها   

البناء  -ات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة.شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحد -االهندسٌة والمٌام بؤعمال التشط?بات والد?كور. 

 لإلسكان االجتماعً واإلداري والتجاري.

* شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه 

الدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه وا

 -ارض المخابرات ) د ( حدائك اكتوبر  216الدور االول بعد االرضى فٌال  4لحسابها او ، بجهة : شمة رلم

 شركة  ،  التنفٌذٌة   Trust Service for Call Centerتراست سٌرفٌس للكول سنتر  -  232

 م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 7221برلم  22111111،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 لالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -الهرم  -خلؾ روٌال سنتر -شارع مكه 42نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    CLOZZITكلوزٌت للتسوٌك االلكترونً  -  231

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن التسوٌك االلكترونً  7222برلم  22111122،لٌدت فى  242222.222مالها   

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

 -المحور المركزي  -ب  18/  1لطعة  -ل تاورز مول روٌا 211 -: الدور الثانً

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  الدعاٌة واالعالن    Legends for media & advertisingلٌجندز للدعاٌة واالعالن  -  232

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

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

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

ٌجوز للشركة ان  -، عن الدعاٌة واالعالن  7232برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222نشاطها  ،رأس مالها    لمباشرة

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

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

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

 -المهندسٌن  -ش احمد عرابى  28لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم    HBE FOR FOOD AND BEVERAGESإتش بى إى لألؼذٌة و المشروبات   -  233

إلامة و تشؽٌل مخبز النتاج المخبوزات بكافة انواعها " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو -الثابتة والكافترٌات ومحالت المعجنات 

ة" إستؽالل العالمات التجارٌة ) الفرانشٌز ( " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم التورٌدات العمومٌ-مسموح به لانونا  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122الشركه باحكام المانون رلم 

،لٌدت فى  3222.222ال بعد الحصول   ،رأس مالها   التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إ

إلامة و تشؽٌل مخبز النتاج -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات ومحالت المعجنات  7212برلم  22111124

" إستؽالل العالمات التجارٌة ) التورٌدات العمومٌة-المخبوزات بكافة انواعها " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  

لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122الفرانشٌز ( " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 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

 بعد فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال 1172

 -شارع فٌصل   33الحصول ، بجهة : 

شركة  ،  على التراخٌص الالزمة    HBE FOR FOOD AND BEVERAGESإتش بى إى لألؼذٌة و المشروبات   -  234

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  

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

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

 ن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة احكام الموانٌ

  

، عن على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات  7212برلم  22111124،لٌدت فى  3222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -شارع فٌصل   33واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 بداٌة للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -  235

 ةالتورٌدات العمومٌ

 التوكٌالت التجارٌةالبٌع بالعمولة

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الوساطة التجارٌةتورٌد المواد الؽذائٌة واالدوات المكتبٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  7127برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 به لانونا

 ات العمومٌةالتورٌد

 التوكٌالت التجارٌةالبٌع بالعمولة

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض باحكام

 الوساطة التجارٌةتورٌد المواد الؽذائٌة واالدوات المكتبٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة

 -المرٌوطٌة-ش عمربن عبدالعزٌز متفرع من ش السٌسى 21ٌجوز للشركة ، بجهة : 

او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً بداٌة للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة  -  236

 تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

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

 نشاطها.

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  7127برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 امع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعماله

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -المرٌوطٌة-ش عمربن عبدالعزٌز متفرع من ش السٌسى 21نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس    ruja medical centerمركز روجا الطبى  -  238

كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ، عن الحصول على  7134برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222مالها   

(cd12  الدور االول )-  الشٌخ زاٌد  -بفرلى هٌلز- 

شركة  ،   الامة وتشؽٌل و ادارة مركز للتؤهٌل الطبى و النفسى و التجمٌل    ruja medical centerمركز روجا الطبى  -  237

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -السٌلكون  و البوتوكس و الفٌلر و اللٌزر و زراعة الشعر و حمن

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

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

، عن الامة  7134برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز  -ن السٌلكون وتشؽٌل و ادارة مركز للتؤهٌل الطبى و النفسى و التجمٌل و البوتوكس و الفٌلر و اللٌزر و زراعة الشعر و حم

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

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

( الدور  cd12ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : )الحك

 -الشٌخ زاٌد  -بفرلى هٌلز  -االول 

 شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر   Food Marksفود ماركس  -  231

 شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى فى 1172لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

و التٌن اواىالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع المؤكوالت 

 ، عن االستٌراد والتصدٌر 7114برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222أنواعتجارة   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 هو مسموح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌما 

 التورٌدات العمومٌة



 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

ع المؤكوالت و التٌن اواىالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌ

 -المهندسٌن -6الدور-ش لبنان44أنواعتجارة ، بجهة : 

 علٌها . المصرٌه لالنتمال الرلمى   شركة  ،   -  242

 أعمال التوصٌؾ 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 . -

لبحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات ا -

 ( 2223لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 ، عن علٌها .  7226برلم  22111122،لٌدت فى  5222.222إنشاء   ،رأس مالها    -

 أعمال التوصٌؾ 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 . -

وٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات مشروعات البحث والتط -

 ( 2223لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 -ن االعالمٌٌ -الجمعٌة التعاونٌة للبناء و االسكان جنوب االحٌاء  54إنشاء ، بجهة : عمارة  -

 المصرٌه لالنتمال الرلمى   شركة  ،  وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -  241

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

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

، عن وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل  7226برلم  22111122،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها   

 تكنولوجٌا المعلومات 

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

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

 -االعالمٌٌن  -التعاونٌة للبناء و االسكان جنوب االحٌاء  الجمعٌة 54بجهة : عمارة 



 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

المصرٌه لالنتمال الرلمى   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  -  242

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

،لٌدت فى  5222.222والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  7226برلم  22111122

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

الجمعٌة التعاونٌة للبناء و  54السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -االعالمٌٌن  -ٌاء االسكان جنوب االح

إعمار للمبانى المعدنٌه   شركة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،رأس  -  243

، عن السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  7281برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222مالها   

 - 3شمة  -المجاورة الثانٌة الدور الثانى  -الحى الرابع  434ة : عمارة رلم والئحتة التنفٌذٌة ، بجه

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات    Divany Furnitureدي فانً فرنتشر  -  244

 العمومٌة

 راخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار الت

 تورٌد وتركٌب االثاث والدٌكور والتصمٌمات الداخلٌة -

 االستٌراد والتصدٌر للنجؾ واالثاث واالثاث المكتبً والستائر والمفروشات والسجاد االنتٌكات واكسسوارات الدٌكور

 فى شان سجل المستوردٌن 1172 لسنة 121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن التجارة العامة والتوزٌع  7271برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة   ،رأس مالها   

 فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 الالزمة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص 

 تورٌد وتركٌب االثاث والدٌكور والتصمٌمات الداخلٌة -

 االستٌراد والتصدٌر للنجؾ واالثاث واالثاث المكتبً والستائر والمفروشات والسجاد االنتٌكات واكسسوارات الدٌكور

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -المحور المركزي  -المجاورة الثانٌة -الحً الثالث 225عمار  - 2و  1وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، بجهة : البدروم والدور 

 -اكتوبر 6 -لسم اول 

إال بعد  شركة  ،  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها   Divany Furnitureدي فانً فرنتشر  -  245

 الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور

 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و

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

عد ، عن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال ب 7271برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222مالها   

 الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض



 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

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور

 التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

 -اكتوبر 6 -لسم اول  -المحور المركزي  -المجاورة الثانٌة -الحً الثالث 225عمار  - 2و  1البدروم والدور 

 شركة  ،  او   Divany Furnitureدي فانً فرنتشر  -  246

 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 7271برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222،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 -لسم اول  -المحور المركزي  -المجاورة الثانٌة -الحً الثالث 225عمار  - 2و  1نشاطها. ، بجهة : البدروم والدور 

إعمار للمبانى المعدنٌه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب والتصنٌع لدى الؽٌر للهناجر والمبانى المعدنٌة والهاندرٌل واالوناش  -  248

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -المماوالت العامه  -معرج والساندوتش بانل وؼرفالتبرٌد الكفرفاتات والصاج ال

السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من 

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

، عن تورٌد وتركٌب  7281برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

 -عرج والساندوتش بانل وؼرفالتبرٌد والتصنٌع لدى الؽٌر للهناجر والمبانى المعدنٌة والهاندرٌل واالوناش الكفرفاتات والصاج الم

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  -المماوالت العامه 

االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : عمارة رلم 

 - 3شمة  -المجاورة الثانٌة الدور الثانى  -الحى الرابع  434

   Farida Zaher Furniture Design Campanyفرٌدة زاهر لتصمٌم األثاث                                              -  247

شركة  ،  "إعداد تصمٌمات اآلثاث والمالبس واالكسسوارات. " التصنٌع لدى الؽٌر لألثاث المعدنً والخشبً واكسسواراته." تجارة 

الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وتوزٌع األثاث المعدنً والخشبً واالكسسوارات 

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

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

، عن "إعداد تصمٌمات اآلثاث والمالبس واالكسسوارات. " التصنٌع لدى  7211برلم  22111124،لٌدت فى  22222.222

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الؽٌر لألثاث المعدنً والخشبً واكسسواراته." تجارة وتوزٌع األثاث المعدنً والخشبً واالكسسوارات 

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور  -جامعة النٌل  -والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : الدور األول 

دمحم سعٌد سعد وشرٌكه   شركة  ،  "الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة  -  241

رى بالمدن والمجتمعات % سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها " االستثمار العما12داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

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



 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

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -.  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الوزراء رلم 

، عن "الامة وتشؽٌل المستشفٌات  7221برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222لمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   وا

% سنوٌا بالمجان من عدد 12المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما  األسرة التً ٌتم شؽلها " االستثمار العمارى

وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الحً  -المحور المركزي -رارات السارٌة وعلى ، بجهة : فراج سنتر مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم -.  2227لسنة  356

 -الثانً 

 دمحم سعٌد سعد وشرٌكه   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. -  252

الالزمة لمباشرة ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7221برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 -الحً الثانً  -المحور المركزي -نشاطها. ، بجهة : فراج سنتر 

كٌان لالستثمار والتطوٌر العماري   شركة  ،  "االستثمار والتطوٌر العماري" المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "  -  251

 عمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ال

لسنه  122" انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز التجارٌة " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1172لسنه  121والمانون رلم  1172

ها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات   ،رأس مالها   حك فى مزاولة ؼرض

، عن "االستثمار والتطوٌر العماري" المماوالت العامة والمتخصصة  7253برلم  22111122،لٌدت فى  222222222.222

 عمومٌةوالمتكاملة " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات ال

 

لسنه  122" انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز التجارٌة " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1172لسنه  121والمانون رلم  1172

 -المجاورة االولً 56ضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ، بجهة : فٌال حك فى مزاولة ؼر

 -الشٌخ زاٌد  -الحً التاسع 

كٌان لالستثمار والتطوٌر العماري   شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تجارة  -  252

تشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات " الدعاٌة واالعالن " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد السٌارات " الامة و

ة( البشرٌة " الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌ

ٌجوز للشركة ان تكون  -المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة . " إلامة وتشؽٌل المستشفٌات 

، عن المختصة وبما ال  7253برلم  22111122،لٌدت فى  222222222.222لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها   

ة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات " الدعاٌة واالعالن " ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تجارة السٌارات " الام

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة " الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال 

ات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة( " إلامة وتشؽٌل المستشفٌ

الحً  -المجاورة االولً 56ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة : فٌال  -من أنشطة عالجٌة أو طبٌة . 

 -الشٌخ زاٌد  -التاسع 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى كٌان لالستثمار والتطوٌر العماري   شركة  ،  من الوجوة مع الشركات وؼٌره -  253

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

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  7253برلم  22111122،لٌدت فى  222222222.222،رأس مالها     

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

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

 -ٌد الشٌخ زا -الحً التاسع  -المجاورة االولً 56الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال 



 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

 شركة  ،  السالفة او تشترٌها او   Capital Construction Companyكابٌتال كونستركشن كومبانً  -  254

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 باشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

 نشاطها.

 ، عن السالفة او تشترٌها او 7262برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222،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

 -حدائك األهرام  255نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  المماوالت العامة.   Capital Construction Companyكابٌتال كونستركشن كومبانً  -  255

 التورٌدات العمومٌة.

 التسوٌك العماري.

 مٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالت

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 تجارة وبٌع وشراء العمارات.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 ، عن المماوالت العامة. 7262برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222تلتزم الشركةباحكام المانون رلم   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة.

 التسوٌك العماري.

 دراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات وال

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 تجارة وبٌع وشراء العمارات.

 والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.االستٌراد 

 -حدائك األهرام  255تلتزم الشركةباحكام المانون رلم ، بجهة : 

 121والمانون رلم  1172لسنة  122شركة  ،     Capital Construction Companyكابٌتال كونستركشن كومبانً  -  256

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة 

 ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضةا إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة 

 الالزمة لمزاولة ؼرضةا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض



 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

 بٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ش

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122، عن  7262برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222

 المستوردٌن

 وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضةا إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، 

 الالزمة لمزاولة ؼرضةا من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 هةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌ

حدائك األهرام  255او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجهة : 

- 

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   Almajroubالمجروب   -  258

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  7273برلم  22111124ت فى ،لٌد 122222.222،رأس مالها     

 -فٌصل  -اللبٌنً  -عمارة  16 -شارع مكة متفرع من شارع نصر المنوفً  12لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

عات العمرانٌة الجدٌدة : االستثمار العمارى بالمدن والمجتم 82شركة  ،  نشاط داخل لانون    Almajroubالمجروب   -  257

 352والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 

تزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار : * المماوالت العامة.على الشركة االل 82"نشاط خارج لانون 

،لٌدت فى  122222.222و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز   ،رأس مالها   

ات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة : االستثمار العمارى بالمدن والمجتمع 82، عن نشاط داخل لانون  7273برلم  22111124

وما  2228لسنة  352والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

زام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار : * المماوالت العامة.على الشركة االلت 82"نشاط خارج لانون 

شارع مكة متفرع من شارع نصر  12و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز ، بجهة : 

 -فٌصل  -اللبٌنً  -عمارة  16 -المنوفً 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او    COMFORT EGYPTكومفورت اٌجٌبت  -  251

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

 صول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

  

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  8811برلم  22111123،لٌدت فى  22222222.222،رأس مالها     

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

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

 -شارع  بوالرٌس المنطمة الصناعٌة 8لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعه 

ا لتورٌدات -توزٌع فٌما هو مسموح به لانونا شركة  ،  التجارة العامة وال   COMFORT EGYPTكومفورت اٌجٌبت  -  262

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -العمومٌة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها  الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة

من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة 

عامة والتوزٌع فٌما هو ، عن التجارة ال 8811برلم  22111123،لٌدت فى  22222222.222واالستشارات   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -ا لتورٌدات العمومٌة -مسموح به لانونا 



 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

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

 -شارع  بوالرٌس المنطمة الصناعٌة 8واالستشارات ، بجهة : لطعه 

شركة  ،  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ    COMFORT EGYPTكومفورت اٌجٌبت  -  261

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

بشان شركات  2212لسنة  322لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -رد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها االدارة الفندلٌه و وفما لما و

، عن  8811برلم  22111123،لٌدت فى  22222222.222الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

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

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

 -ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

شارع  8ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : لطعه 

 -بوالرٌس المنطمة الصناعٌة 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -رٌمة شركة  ،   بٌع وشراء وتجارة الفضة واالحجار الك   SILVER FOREVERفضة لألبد  -  262

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التورٌدات العمومٌة  -هو مسموح به لانونا 

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

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

،لٌدت فى  122222.222والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن بٌع وشراء وتجارة الفضة واالحجار الكرٌمة  8841برلم  22111123

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -التورٌدات العمومٌة 

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

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

 -الهرم  -هضبة االهرام -ز 532: الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 : 82أحمد مصطفً دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،   "نشاط داخل لانون  -  263

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

 .2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352ٌس الوزراء رلم سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئ

 :82نشاط خارج لانون  "

 المماوالت العامة.

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

، عن "نشاط داخل لانون  8871برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222بالمزاٌا و الحوافز   ،رأس مالها   حمها فى التمتع 

82 : 

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

 .2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352س الوزراء رلم سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌ

 :82نشاط خارج لانون  "

 المماوالت العامة.

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

 -الحً الرابع  -المحور المركزي  -عمارات بنن التعمٌر واإلسكان  122المزاٌا و الحوافز ، بجهة : مكتب حمها فى التمتع ب



 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

على ان ال تتمتع االنشطة 2218لسنة  82أحمد مصطفً دمحم السٌد وشرٌكه   شركة  ،  الواردة بمانون االستثمار رلم  -  264

 ة بذات المانون.خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارد

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

على ان 2218لسنة  82، عن الواردة بمانون االستثمار رلم  8871برلم  22111126،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 ج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.ال تتمتع االنشطة خار

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

 -الحً الرابع  -المحور المركزي  -عمارات بنن التعمٌر واإلسكان  122بجهة : مكتب 

ممدوح احمد دمحم سٌد وشرٌكه   شركة  ،  "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه( مع مراعاة احكام الموانٌن  -  265

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه(  7213برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

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

 -الهرم -كفر المنفى-بجهة : ش الفرٌك دمحم على فهمى

 كة  ،  عمد الدورات التدرٌبٌةشر   UNILEARNٌونٌلٌرن  -  266

 تنفٌذ برامج لتطوٌر التعلٌم االلكترونً

 تمدٌم االستشارات فً مجال التعلٌم )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

 شركات العاملة فً مجال األوراقزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة

 ن عمد الدورات التدرٌبٌة، ع 7257برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 تنفٌذ برامج لتطوٌر التعلٌم االلكترونً

 تمدٌم االستشارات فً مجال التعلٌم )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة

 -اكتوبر 6 -عمارات شركة النصر التوسعات الشمالٌة- 8عمارة - 42ٌجوز للشركة ، بجهة : شمة 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول    UNILEARNٌونٌلٌرن  -  268

 اعماال شبٌهةباعمالها

 صر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً م

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

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

 نشاطها.

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  7257برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222 ،رأس مالها    

 الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 -عمارات شركة النصر التوسعات الشمالٌة- 8عمارة - 42نشاطها. ، بجهة : شمة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -شركة  ،  تجارة المشروبات والعصائر.   Castello Drink Spotشروبات كاستٌلو للم -  267

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

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

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

ٌجوز  -المشروبات والعصائر.، عن تجارة  8812برلم  22111123،لٌدت فى  12222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -المجاورة الثانٌة  -الحى االول  373الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،     ASADOR FOR RESTAURANTS MANAGEMENT - LAPANDILLAاسادور الدارة المطاعم ) الباندٌا (  -  261

،لٌدت فى  122222.222السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 122، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  8816برلم  22111123

 -الشٌخ زاٌد  -مشروع كورت ٌارد  - Aبلون رلم 

شركة  ،     ASADOR FOR RESTAURANTS MANAGEMENT - LAPANDILLAاسادور الدارة المطاعم ) الباندٌا (  -  282

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة (  وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت 

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

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

ام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   تلحمها بها وذلن طبما الحك

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع  8816برلم  22111123،لٌدت فى  122222.222

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -لتٌن اواى المشروبات ) عدا الكحولٌة (  وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت وا

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -مشروع كورت ٌارد  - Aبلون رلم  122الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

اٌجٌرنا للتمنٌة   شركة  ،  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر  -  281

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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . - 2

 وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  - 3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

، عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله  8882برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها      -5

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



 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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . - 2

 والتدرٌب علٌها .  أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها - 3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 -اكتوبر اول  6 -مول السٌتٌه المحور المركزى الخدمى  -ج الدور االول 18، بجهة :  -5

 اٌجٌرنا للتمنٌة   شركة  ،  إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -  282

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -12

 22111125،لٌدت فى  52222.222تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى   ،رأس مالها   

 لحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . ، عن إدخال البٌانات علً ا 8882برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -االت وخدمات االنترنت االتص -12

مول السٌتٌه المحور  -ج الدور االول 18تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى ، بجهة : 

 -اكتوبر اول  6 -المركزى الخدمى 

 

ٌجٌرنا للتمنٌة   شركة  ،  مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ا -  283

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

 نشاطها التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  8882برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

مول السٌتٌه المحور المركزى  -ج الدور االول 18الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وعلى الشركة 

 -اكتوبر اول  6 -الخدمى 

لسنة  322عمارة إلنشاء وإدارة المشروعات والخدمات   شركة  ،  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -  284

 دارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها بشان شركات اال 2212

 2212لسنة  322"اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

انشاء وتشؽٌل وادارة  -لدعاٌة واالعالن  ا بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها "

 محالت العاب البالى ستٌشن



 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

،  8872برلم  22111126،لٌدت فى  12222.222ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -" تنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن 

لفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و بشان شركات االدارة ا 2212لسنة  322عن إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها 

 2212لسنة  322"اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

انشاء وتشؽٌل وادارة  -واالعالن   الدعاٌة بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها "

 محالت العاب البالى ستٌشن

 -المجاورة الثانٌة  -الحى األول   373ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  -" تنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن 

الشركات وؼٌرها عمارة إلنشاء وإدارة المشروعات والخدمات   شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -  285

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  8872برلم  22111126،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

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

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

المجاورة  -ول الحى األ  373والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الثانٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانى والمنشات .  -برٌك الماسه   شركة  ،  المماوالت العامة  -  286

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

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

تمدٌم خدمات الصٌانه للمبانى  -، عن المماوالت العامة  8722برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222 ،رأس مالها    

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

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

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

 -زنٌن  -ش على علوان  26على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

مٌنا فاٌك فواز ٌسى وشرٌكته   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئةثلج االفراح وسائل االثاث الخشبً ومعطر هوائً  -  288

 ومزٌل عرق ودهان اسبراي

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

 .نشاطها

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئةثلج االفراح وسائل االثاث  7261برلم  22111121،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 الخشبً ومعطر هوائً ومزٌل عرق ودهان اسبراي

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

 -الفٌوم الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة 42نشاطها. ، بجهة : لطعة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئةثلج االفراح وسائل االثاث الخشبً ومعطر هوائً ومزٌل    IDEA CANاٌدٌا كان  -  287

 عرق ودهان اسبراي

 صول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

 نشاطها.



 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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئةثلج االفراح وسائل االثاث  7261برلم  22111121،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 الخشبً ومعطر هوائً ومزٌل عرق ودهان اسبراي

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

 -الفٌوم الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة 42نشاطها. ، بجهة : لطعة 

 والكافترٌاتالٌونانٌه المصرٌه لالؼذٌة والمشروبات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة  -  281

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 7272برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز

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

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

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

 -الشٌخ زاٌد  -بمدٌنةبٌفرلً هٌلز 12رلم  4MIXبالمجمع 35نشاطها. ، بجهة : الوحدة االدارٌة 

لتصنٌع االثاث الخشبى والمعدنى بكافة انواعه وتصنٌع كل ما سبك لدى  شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع   WUllXولٌكس   -  272

الؽٌر" تجاره الجمله والتجزئه لالثاث الخشبى والمعدنى واكسسوراته داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا 

و 2228لسنة  352ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  - 2227لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  7274برلم  22111124،لٌدت فى  22222.222الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى   ،رأس مالها   

تصنٌع االثاث الخشبى والمعدنى بكافة انواعه وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر" تجاره الجمله والتجزئه لالثاث الخشبى والمعدنى ل

واكسسوراته داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة 

لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2228لسنة  352د بمرار رئٌس الوزراء رلم مسبما مع مراعاه ما ور

مبنى جامعة  F3ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ، بجهة :  - 2227

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور - 1الدور -النٌل 

شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج    WUllXس  ولٌك -  271

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات 

  

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  7274برلم  22111124،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور - 1الدور -مبنى جامعة النٌل  F3لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 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

 شركة  ،  السالفة او تشترٌها او   ترسٌة -  272

 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 7111برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222،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

 -الهرم  - 131الدور الرابع عمار  14نشاطها. ، بجهة : شمة 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر -سٌة   شركة  ،  تر -  273

 االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 ختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بم -

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت -، عن  7111برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222إدخال   ،رأس مالها    -

 بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 لٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتح -

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

. 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 -الهرم  - 131الدور الرابع عمار  14بجهة : شمة  إدخال ، -

 ترسٌة   شركة  ،  البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة -  274

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 لى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوىاألنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إ -

 العلمً والثمافً والفنً

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



 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

ئات   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌ

 ، عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة 7111برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى -

 العلمً والثمافً والفنً

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

الدور الرابع  14هة : شمة او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بج

 -الهرم  - 131عمار 

  -شركة  ،  التصمٌم والتصنٌع لدى الؽٌر لألثاث الخشبً والمعدنً واكسسواراته.   E & S Furnitureeاي اند اس فرنتش  -  275

د البشرٌة. "الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموار  -تجارة وتوزٌع األثاث المعدنً والخشبً واكسسواراته.

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1172لسنه  122التوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  

ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

برلم  22111128،لٌدت فى  22222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -المنظمة لهذا الؽرض.  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

تجارة وتوزٌع األثاث المعدنً والخشبً   -، عن التصمٌم والتصنٌع لدى الؽٌر لألثاث الخشبً والمعدنً واكسسواراته. 7165

التوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركه باحكام  البشرٌة. "الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد   -واكسسواراته.

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد  1172لسنه  122المانون رلم 

ٌجوز  -لمنظمة لهذا الؽرض. الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ا

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور  -جامعة النٌل  -للشركة ، بجهة : الدول األول 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات    E & S Furnitureeاي اند اس فرنتش  -  276

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

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

 رة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  7165برلم  22111128،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

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

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

 -جامعة النٌل  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدول األول 

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما    Madarمدار العمارٌة  -  278

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

 لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات ا

  

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  8861برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

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

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

 -الحً الحادي عشر  -مساكن انتركونتراكت -عمارات ابو الوفا - 166عمارة  - 22لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

االستٌراد  -التورٌدات العمومٌة  -الممدوح جروب للمماوالت والتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  المماوالت العامة  -  277

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -والتصدٌر 



 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

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

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

برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222رارات   ،رأس مالها   والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -االستٌراد والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  8857

الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172

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

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

 -الهرم  -ش المرسى ابو العباس 4والمرارات ، بجهة : 

الممدوح جروب للمماوالت والتورٌدات العمومٌه   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -  271

 لمباشرة نشاطها

ة الحصول على كافة التراخٌص ، عن السارٌة وعلى الشرك 8857برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 -الهرم  -ش المرسى ابو العباس 4الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

كرٌم عبدالحكٌم احمد عبدهللا و شرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز الخامات التعدٌنٌة مع مراعاة  -  212

 كة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز الخامات التعدٌنٌة  8863برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

ة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 -حدائك االهرام  -ع بوابة حورس - 61بجهة : 

التسوٌك االستثمار  شركة  ،  "   REKAZ MIDDLE EASTركاز مٌدل اٌست للتشٌٌد و ادارة المشروعات  -  211

 العمارى .

 المماوالت العامة "

 المماوالت المتخصصة "

ا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة ) فٌما عد "

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

 ( .من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  28المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة- "

 شراء وبٌع و تمسٌم االراضى-

التسوٌك  ، عن " 8864برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222استصالح وتجهٌز   ،رأس مالها    "

 االستثمار العمارى .

 المماوالت العامة "

 المماوالت المتخصصة "

الستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة تمدٌم االستشارات االدارٌة والهندسٌة ) فٌما عدا ا "

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة- "

 شراء وبٌع و تمسٌم االراضى-

 -الحى الحادى عشر  -عمارات ابو الوفا  -مساكن انتركونتراكت  166عمارة  22استصالح وتجهٌز ، بجهة : :  شمة  "



 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

ساسٌة التً شركة  ،  األراضً بالمرافك األ   REKAZ MIDDLE EASTركاز مٌدل اٌست للتشٌٌد و ادارة المشروعات  -  212

تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

 االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

التً تجعلها لابلة  ، عن األراضً بالمرافك األساسٌة 8864برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222تلتزم   ،رأس مالها   

لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح 

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - "

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

 -الحى الحادى عشر  -عمارات ابو الوفا  -مساكن انتركونتراكت  166عمارة  22تلتزم ، بجهة : :  شمة 

 122شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم    REKAZ MIDDLE EASTركاز مٌدل اٌست للتشٌٌد و ادارة المشروعات  -  213

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه 

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد  2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

،لٌدت فى  1222222.222ن لها مصلحة او   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكو -بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

فى شان سجل  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122، عن الشركه باحكام المانون رلم  8864برلم  22111124

لى التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول ع

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد  2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  "

مساكن انتركونتراكت  166عمارة  22لها مصلحة او ، بجهة : :  شمة ٌجوز للشركة ان تكون  -بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

 -الحى الحادى عشر  -عمارات ابو الوفا  -

 

شركة  ،  تشترن باى وجه من الوجوة مع    REKAZ MIDDLE EASTركاز مٌدل اٌست للتشٌٌد و ادارة المشروعات  -  214

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

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

 ة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

  

، عن تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  8864برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

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

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



 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

مساكن  166عمارة  22السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : :  شمة 

 -شر الحى الحادى ع -عمارات ابو الوفا  -انتركونتراكت 

الشركة العالمٌة الحدٌثة الدارة المشروعات المتكاملة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  215

، عن واللوائح  7123برلم  22111125،لٌدت فى  122222222.222كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

المرٌة السٌاحٌة  -  3الدور 328شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى ال

 -السادسة 

الشركة العالمٌة الحدٌثة الدارة المشروعات المتكاملة   شركة  ،  تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع  -  216

بشان شركات  2212لسنة  322دارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إ -االستثمار العمارى  المرافك والخدمات"

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

اء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة شر- -ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

،  7123برلم  22111125،لٌدت فى  122222222.222وتمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك   ،رأس مالها   

إدارة المشروعات مع  -االستثمار العمارى  عن تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات"

-بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مراعاه المرار الوزارى رلم 

شراء - -الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة ( 

 328و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة وتمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك ، بجهة : 

 -المرٌة السٌاحٌة السادسة  -  3الدور

من الداخل فمط من االندلس لمستلزمات األمن الصناعً   شركة  ،  تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات  -  218

 البوابات -اجهزه االنذار -)كامٌرات المرالبة

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 * تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.

 .2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

، عن تورٌد و  7127برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 البوابات -اجهزه االنذار -خل فمط من )كامٌرات المرالبةتركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الدا

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 * تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.

 .2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز ل

 -امبابه -شارع أحمد سالم من شارع بشتٌل الرئٌسً  12او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً ، بجهة : 

فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او  االندلس لمستلزمات األمن الصناعً   شركة  ،  مصر او -  217

 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.



 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

، عن مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  7127برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -امبابه -شارع أحمد سالم من شارع بشتٌل الرئٌسً  12نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -فلٌم للتجارة العامة والتوزٌع   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  211

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

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

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

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح  7215برلم  22111127،لٌدت فى  1222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شب -به لانونا 

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

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

شارع جامعة الدول العربٌة برج الكوثر بجوار  81عمار رلم  3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم  على كافة

 -فرؼلى 

ٌورٌكا فارماسٌوتٌكال   شركة  ،  التصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة  -  322

-لماحات واألمصال البٌطرٌة والبشرٌة واضافات األعالؾ ومستلزمات االنتاج الحٌوانى والسمكى والداجنى والمستلزمات الطبٌة وال

تجارة االدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة واللماحات واألمصال  

 االستٌراد والتصدٌر  -لحٌوانى والسمكى والداجنىالبٌطرٌة والبشرٌة واضافات األعالؾ ومستلزمات االنتاج ا

، عن  8721برلم  22111128،لٌدت فى  11522.222،رأس مالها      1172لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

حات واألمصال التصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة واللما

تجارة االدوٌة البٌطرٌة والبشرٌة  -البٌطرٌة والبشرٌة واضافات األعالؾ ومستلزمات االنتاج الحٌوانى والسمكى والداجنى 

ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة واللماحات واألمصال البٌطرٌة والبشرٌة واضافات األعالؾ 

 االستٌراد والتصدٌر  -وانى والسمكى والداجنىومستلزمات االنتاج الحٌ

 -فٌصل  -ش ابراهٌم الحلوانى 17، بجهة :  1172لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -ٌورٌكا فارماسٌوتٌكال   شركة  ،  فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  -  321

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

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

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

  

ٌجوز للشركة ان  -، عن فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  8721برلم  22111128،لٌدت فى  11522.222،رأس مالها     

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

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

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

 -فٌصل  -ش ابراهٌم الحلوانى 17لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 أى مٌتال   شركة  ،  تورٌد وتركٌب االلومنٌوم -  322

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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



 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

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

 نشاطها.

 ، عن تورٌد وتركٌب االلومنٌوم 8756برلم  22111111،لٌدت فى  62222.222،رأس مالها     

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال

 -اكتوبر 6 -لسم ثانى  -الحى الصناعى  -مخازن الشباب  651نشاطها. ، بجهة : 

جدٌدة والمناطك النائٌة االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ال  -1خالد دمحم ابو سرٌع وشرٌكٌة   شركة  ،   -  323

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  - 2والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما شبة جزٌرة سٌناء  فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما   

استزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً   -األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع    

 3راض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر ) فى حدود ألؾ فدان (  مخصصة ألؼ

  -1، عن  8753برلم  22111111،لٌدت فى  22222222.222إلامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت   ،رأس مالها    -

الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما شبة جزٌرة سٌناء   االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة

استزراع   -استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع     - 2فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما   

ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

إلامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت ، بجهة :  - 3طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر ) فى حدود ألؾ فدان (  

 -المهندسٌن  -شارع جامعة الدول العربٌة مٌدان مصطفً محمود  52

كة  ،  والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة بمستو ى ال ٌمل عن ثالث نجوم خالد دمحم ابو سرٌع وشرٌكٌة   شر -  324

واألنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المباعة منها 

المماوالت العامه والمتخصصة والمتكاملة والتجارة   - 4ع  عن عدد نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌوائٌة للمشرو

العامة  فى كل ما هو مسموح به لانونا    مع افراد حسابات مستملة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  مع مراعاة ما ورد 

، عن  8753برلم  22111111،لٌدت فى  22222222.222،رأس مالها      2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء  رلم 

والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة بمستو ى ال ٌمل عن ثالث نجوم واألنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمٌة وترفٌهٌة 

ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات المباعة منها عن عدد نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة 

المماوالت العامه والمتخصصة والمتكاملة والتجارة العامة  فى كل ما هو مسموح به لانونا    مع افراد   - 4شروع  اإلٌوائٌة للم

، بجهة :  2228لسنة  352حسابات مستملة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء  رلم 

 -المهندسٌن  -محمود  شارع جامعة الدول العربٌة مٌدان مصطفً 52

اعداد - -  2227لسنه  356خالد دمحم ابو سرٌع وشرٌكٌة   شركة  ،  و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  -  325

تشؽٌل  -انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز النمل-الدراسات االلتصادٌه والهندسٌة والتكنولوجٌا للمشروعات 

انتاج االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات -واستؽالل معدات النمل المتحرن بالداخل والخارج  وصٌانه

التوكٌالت  -اصالح وصٌانه االجهزه الطٌبه وؼٌر الطٌبه -التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمعطرات والمنظفات للؽٌر ولدي الؽٌر 

، عن و  8753برلم  22111111،لٌدت فى  22222222.222المماوالت   ،رأس مالها    -االستٌراد والتصدٌر -التجارٌه 

اعداد الدراسات االلتصادٌه والهندسٌة والتكنولوجٌا - -  2227لسنه  356مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 

صٌانه واستؽالل معدات النمل المتحرن بالداخل تشؽٌل و -انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز النمل-للمشروعات 

انتاج االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمعطرات والمنظفات -والخارج 

المماوالت ، بجهة :  -ٌر االستٌراد والتصد-التوكٌالت التجارٌه  -اصالح وصٌانه االجهزه الطٌبه وؼٌر الطٌبه -للؽٌر ولدي الؽٌر 

 -المهندسٌن  -شارع جامعة الدول العربٌة مٌدان مصطفً محمود  52

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة    Powerباور لالستثمار العماري  -  326

 لمباشرة نشاطها



 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

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  8144رلم ب 22111118،لٌدت فى  25222222.222،رأس مالها     

 -شارع الملن فٌصل 17كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور األول بالعمار رلم 

ة : االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌ 82شركة  ،  نشاط داخل لانون   Powerباور لالستثمار العماري  -  328

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

 .2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352رلم 

شركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة : المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. على ال 82" نشاط خارج لانون 

 25222222.222الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع   ،رأس مالها   

نٌة الجدٌدة : االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرا 82، عن نشاط داخل لانون 8144برلم  22111118،لٌدت فى 

 352والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 

الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة : المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. على  82" نشاط خارج لانون 

الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع ، بجهة : الدور األول بالعمار رلم 

 -شارع الملن فٌصل 17

على ان ال  2218لسنة  82واردة بمانون االستثمار رلم شركة  ،  بالمزاٌا و الحوافز ال   Powerباور لالستثمار العماري  -  327

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون 

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

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

ز ، عن بالمزاٌا و الحواف 8144برلم  22111118،لٌدت فى  25222222.222مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2218لسنة  82الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

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

شارع 17تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الدور األول بالعمار رلم 

 -الملن فٌصل 

 شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .  ثٌتا تكنولوجً  -  321

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

 ن صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة م -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

، عن أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  8151برلم  22111117،لٌدت فى  52222.222أعمال   ،رأس مالها    -

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 ٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدر -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -



 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

 -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس -ٌولٌو 26)ب( ش  118عمارة  -325شمة  -3بجهة : الدور أعمال ،  -

 ثٌتا تكنولوجً   شركة  ،  التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -  312

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

سلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على   ،رأس الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والال -

 ، عن التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  8151برلم  22111117،لٌدت فى  52222.222مالها   

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ، بجهة : الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و  -

 -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس -ٌولٌو 26)ب( ش  118عمارة  -325شمة  -3الدور 

 ثٌتا تكنولوجً   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها -  311

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  8151برلم  22111117،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس -ٌولٌو 26)ب( ش  118عمارة  -325شمة  -3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور 

 لتلٌفزٌونثٌتا تكنولوجً   شركة  ،  ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه وا -  312

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

 (2223لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 تكنولوجٌا المعلومات  إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل -

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

، عن ترخٌص من  8151برلم  22111117،لٌدت فى  52222.222حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم   ،رأس مالها    -

 فزٌونالجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌ

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

 (2223لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 ولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكن -

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

 -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس -ٌولٌو 26)ب( ش  118عمارة  -325شمة  -3حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم ، بجهة : الدور  -

 ثٌتا تكنولوجً   شركة  ،  رٌادة األعمال. -  313



 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

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

تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى -والثمافً والفنً. 

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

 52222.222تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 ، عن رٌادة األعمال. 8151برلم  22111117ت فى ،لٌد

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

اول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تز -والثمافً والفنً. 

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

 -325شمة  -3تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الدور 

 -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس -ٌولٌو 26)ب( ش  118 عمارة

بٌع وتسوٌك المواد الؽذائٌة " -الصابح لتعبئة وبٌع وتسوٌك المواد الؽذائٌة   شركة  ،  تعبئة المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر  -  314

لسنه  121لمانون رلم وا 1172لسنه  122االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد  1172

ٌجوز  -الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

برلم  22111117،لٌدت فى  5222222.222كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   للشركة ان ت

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم  بٌع وتسوٌك المواد الؽذائٌة " -، عن تعبئة المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر  8174

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله  1172لسنه  121انون رلم والم 1172لسنه  122الشركه باحكام المانون رلم 

التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من 

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

 -عمارة بانوراما  -شارع االهرام 1الوجوة مع ، بجهة : 

-مماوالت إنشاء وصٌانة وتطوٌر الطرق   -وي الند للتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  لحساب الؽٌر.  -  315

المٌام باعمال تنس?ق و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و  -لعمومٌة . التورٌدات ا -الامة محطات الطالة المتجددة ) الشمسٌة (  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب (. 

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

، عن  7136برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

 -مومٌة . التورٌدات الع -الامة محطات الطالة المتجددة ) الشمسٌة (  -مماوالت إنشاء وصٌانة وتطوٌر الطرق   -لحساب الؽٌر. 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -المٌام باعمال تنس?ق و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن ) الالند سكٌب (. 

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

 4لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : شمة رلممصر او فى ا

 -ارض المخابرات ) د ( حدائك اكتوبر  216الدور االول بعد االرضى فٌال 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  وي الند للتنمٌه و االنشاءات و التوكٌالت التجارٌة   شركة  ،  المانون والئحتة -  316

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7136برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

الدور االول  4ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلمواللوائح والمرارات السار

 -ارض المخابرات ) د ( حدائك اكتوبر  216بعد االرضى فٌال 

بٌة هاى برنت   شركة  ،  تجارة وتورٌد جمٌع انواع الورق والكرتون ومستلزمات الطباعه واالدوات المكتبٌة والكتا -  318

 ومستلزمات المكاتب وجمٌع انواع المطبوعات واالحبار 

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1172لسنة  121االستٌراد والتصدٌر *تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

، عن تجارة وتورٌد جمٌع انواع الورق والكرتون  7187برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 لزمات الطباعه واالدوات المكتبٌة والكتابٌة ومستلزمات المكاتب وجمٌع انواع المطبوعات واالحبار ومست



 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

ش  12فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته ، بجهة :  1172لسنة  121االستٌراد والتصدٌر *تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 -امبابه  -محمود عبد الرإوؾ من ش بشتٌل الرئٌسى 

 شركة  ،  الامة و تشؽٌل دور حضانه   BEDAYA GARTENحضانه بداٌه  -  317

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

 لهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج 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.

 الامة و تشؽٌل دور حضانه ، عن 7211برلم  22111127،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

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

 -الهرم  -فٌصل  -ش الهداٌة متفرع من المرٌوطٌة 27نشاطها. ، بجهة : 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة  -دات   شركة  ،  المماوالت العامة  العشري للمماوالت العمومٌة والتورٌ -  311

 التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع  "

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. "

 إلامة المزارع السمكٌة. "

استصالح  -، عن المماوالت العامة   8731برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222التجارة   ،رأس مالها    "

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

 . 2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم ولرار  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 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. "

 سمكٌة.إلامة المزارع ال "

 -سنورس  -السعدٌة  -منشؤة السادات 1عمار  -التجارة ، بجهة : الدور االرضً  "

 -العشري للمماوالت العمومٌة والتورٌدات   شركة  ،  العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة  -  322

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

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



 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

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  8731برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش -العمومٌة 

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

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

 -سنورس  -السعدٌة  -منشؤة السادات 1عمار  -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضً 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما    AROMALارومال  -  321

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

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

، عن اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  8744برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

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

 -الهرم -أ ش أ حدائك االهرام3عمارة رلم - 8لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،   تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات والعطور    AROMALارومال  -  322

 وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 ةالتوكٌالت التجارٌ-

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1172لسنة 122* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول    ٌجوز للشركة -المنظمة لهذا الؽرض 

، عن تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة  8744برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها   

 والمطهرات والمبٌدات والعطور وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 التوكٌالت التجارٌة-

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1172لسنة 122* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

ن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ، بجهة ٌجوز للشركة ا -المنظمة لهذا الؽرض 

 -الهرم -أ ش أ حدائك االهرام3عمارة رلم - 8: شمة 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به    TERRASOLA EGYPT TRADINGتٌراسوال مصر ترٌدٌنج  -  323

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -ٌة التورٌدات العموم-لانونا 

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

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

-، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  8783برلم  22111112،لٌدت فى  42222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -ٌة التورٌدات العموم

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

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

 -المهندسٌن  -شارع النٌل االبٌض 11الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  وبٌع وشراء وتورٌد المواد الؽذائٌة   Food Marksفود ماركس  -  324

 والتعبئة والتؽلٌؾ للمواد الؽذائٌة لدى الؽٌر التصنٌع



 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

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

 ترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تش

 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.

 المواد الؽذائٌة، عن وبٌع وشراء وتورٌد  7114برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 التصنٌع والتعبئة والتؽلٌؾ للمواد الؽذائٌة لدى الؽٌر

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

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

 -المهندسٌن -6الدور-ش لبنان44نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر   True  Careتروكٌر للخدمات الطبٌة    -  325

 فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنه  121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 ال ٌخل باحكام مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع

، عن االستٌراد  8762برلم  22111112،لٌدت فى  1222222.222   التخصصات لعالجهم وكل ما سبك فٌما   ،رأس مالها

 والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنه  121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 خل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 السٌاحة العالجٌة للمرضى وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعالجٌة فى جمٌع

 -الهرم  -ئك االهرامس حدا 12التخصصات لعالجهم وكل ما سبك فٌما ، بجهة : 

 شركة  ،  عدا نشاط الوساطة فى التامٌن وخدمات التؤمٌن الطبً   True  Careتروكٌر للخدمات الطبٌة    -  326

 تجارة المستلزمات واالجهزة الطبٌة

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .



 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

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشرك

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

 التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته

، عن عدا نشاط الوساطة فى التامٌن وخدمات التؤمٌن  8762برلم  22111112،لٌدت فى  1222222.222مع   ،رأس مالها   

 الطبً

 تجارة المستلزمات واالجهزة الطبٌة

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

 كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشر

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

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت

 -الهرم  -س حدائك االهرام 12مع ، بجهة : 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    True  Careتروكٌر للخدمات الطبٌة    -  328

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  8762برلم  22111112،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -س حدائك االهرام 12نشاطها. ، بجهة : 

والمماوالت العامة   شركة  ،  تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر شركة بٌرامٌدز للخدمات البترولٌة المتكاملة  -  327

 واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها- -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 ل الحفر والصٌانةاألعمال المدنٌة المكملة ألعما -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 المماوالت العامة.

برلم  22111112،لٌدت فى  5222222.222إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع   ،رأس مالها   

 ، عن تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل : 8782

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها- -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -



 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

 ر والصٌانةاألعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحف -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 المماوالت العامة.

 -الهرم  -)و ( حدائك األهرام  88إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع ، بجهة : 

 شركة بٌرامٌدز للخدمات البترولٌة المتكاملة والمماوالت العامة   شركة  ،  أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع -  321

 االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌةبواسطة النالالت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول

 رات.الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌا

 إنشاء محطات الكهرباء والهٌاكل التابعة لها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 5222222.222ا إال بعد   ،رأس مالها   وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضه

 ، عن أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع 8782برلم  22111112،لٌدت فى 

 االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌةبواسطة النالالت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات.

 إنشاء محطات الكهرباء والهٌاكل التابعة لها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 -)و ( حدائك األهرام  88بعد ، بجهة :  وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال

 -الهرم 

 شركة بٌرامٌدز للخدمات البترولٌة المتكاملة والمماوالت العامة   شركة  ،  الحصول على التراخٌص -  332

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 صلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها م

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 22111112،لٌدت فى  5222222.222راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   مع م

 ، عن الحصول على التراخٌص 8782برلم 

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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



 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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -)و ( حدائك األهرام  88ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : مع مراعا

 شركة بٌرامٌدز للخدمات البترولٌة المتكاملة والمماوالت العامة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  331

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8782برلم  22111112فى  ،لٌدت 5222222.222،رأس مالها     

 -الهرم  -)و ( حدائك األهرام  88نشاطها. ، بجهة : 

إلامة وتشؽٌل -الدعاٌه واالعالن بكافة الوسائل المسموعه والممروءه والمرئٌه   -شركة  ،     Food Busفوود باص  -  332

تصمٌم وانشاء  -التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت   -تمدٌم خدمات الكاترٌنج   -تورٌد المواد الؽذائٌه   -  المطاعم والكافٌهات الثابته

إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت   -وادارة الموالع االلكترونٌه  

لحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال وبٌانات.  ٌجوز للشركة ان تكون لها مص

الدعاٌه واالعالن بكافة  -، عن  8718برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222شبٌهةباعمالها  او التً لد   ،رأس مالها   

تمدٌم خدمات الكاترٌنج   -تورٌد المواد الؽذائٌه   -إلامة وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات الثابته  -الوسائل المسموعه والممروءه والمرئٌه  

إنتاج  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت   -تصمٌم وانشاء وادارة الموالع االلكترونٌه   -التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت   -

ة او تشترن باي وجه من المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات.  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 13الدور الثالث عشر بالعمار رلم  5الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها  او التً لد ، بجهة : شمة 

 -المهندسٌن  -شارع الثمار مدان مصطفى محمود 

لخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً ا   Food Busفوود باص  -  333

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 تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  8718برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

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

 5ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  نشاطها. ، بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

 -المهندسٌن  -شارع الثمار مدان مصطفى محمود  13الدور الثالث عشر بالعمار رلم 

   Farida Zaher Furniture Design Campanyفرٌدة زاهر لتصمٌم األثاث                                              -  334

 شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  7211برلم  22111124،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -ٌولٌو  26محور  -جامعة النٌل  -دور األول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

تصدٌر الحاصالت  -شركة  ،  تعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة لدى الؽٌر.    A and B Exportإٌه اند بً للتصدٌر   -  335

ى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها الت -الزراعٌة 

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

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 -، عن تعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة لدى الؽٌر.  7132برلم  22111125،لٌدت فى  622222.222،رأس مالها     

لتى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ا -تصدٌر الحاصالت الزراعٌة 

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

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



 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

المحور  -عزٌز مٌخائٌل  -أبراج العالمٌة  - 3ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب الش

 -المركزي 

 شركة  ،  التورٌدات العمومٌة.   Aramcoارامكو للتورٌدات العمومٌة  -  336

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122ن رلم تلتزم الشركهباحكام المانو

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 ات العمومٌة.، عن التورٌد 7145برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222مماوالت أعمال التشطٌبات   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 مة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالالز

 تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 -ٌد الشٌخ زا -سودن  -البولٌجون  6مبنً  -الدور الخامس  - 3Aمماوالت أعمال التشطٌبات ، بجهة : مكتب رلم

 شركة  ،  والدٌكور.   Aramcoارامكو للتورٌدات العمومٌة  -  338

 االستثمار والتسوٌك العمارى.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌه والتخلٌص الجمركى.

 الدعاٌة واالعالن.

 مإتمرات والندوات والحفالت العامة.إلامة وتنظٌم ال

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

ا   رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق   ،رأس ماله

 ، عن والدٌكور. 7145برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222

 االستثمار والتسوٌك العمارى.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌه من الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌه والتخلٌص الجمركى.



 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

 الدعاٌة واالعالن.

 والندوات والحفالت العامة.إلامة وتنظٌم المإتمرات 

 تمدٌم 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 ، بجهة : مكتب 

 -الشٌخ زاٌد  -سودن  -البولٌجون  6مبنً  -الدور الخامس  - 3Aرلم

 شركة  ،  المالٌة   Aramcoارامكو للتورٌدات العمومٌة  -  337

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 تصمٌمات الهندسٌة.إعداد ال

 اإلشراؾ علً تنفٌذ المشروعات والفحص من الناحٌة الفنٌة فمط.

 ، عن المالٌة 7145برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها   

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2212لسنة  322شروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إدارة الم

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 لهندسٌة.إعداد التصمٌمات ا

 اإلشراؾ علً تنفٌذ المشروعات والفحص من الناحٌة الفنٌة فمط.

 -الشٌخ زاٌد  -سودن  -البولٌجون  6مبنً  -الدور الخامس  - 3Aٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة : مكتب رلم

شركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شركة  ،  تشترن باي وجه من الوجوه مع ال   Aramcoارامكو للتورٌدات العمومٌة  -  331

 شبٌهة باعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 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 تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها  7145برلم  22111126،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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  -سودن  -البولٌجون  6مبنً  -دور الخامس ال - 3Aنشاطها. ، بجهة : مكتب رلم

محمود الشٌمى لاسم حسٌن و شركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وصباؼة الؽزل والنسٌج والمالبس  -  342

عن الامة وتشؽٌل ،  7161برلم  22111126،لٌدت فى  1222222.222الجاهزة والنسٌج الترٌكو وؼسٌل الجٌنز  ،رأس مالها   

 O 23مصنع لتصنٌع وتجهٌز وصباؼة الؽزل والنسٌج والمالبس الجاهزة والنسٌج الترٌكو وؼسٌل الجٌنز ، بجهة : لطعه رلم 

 -المتطورٌن التوسعات الشمالٌه  -المنطمه الصناعٌه 

مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً   The Hair Studioذا هٌر ستودٌو  -  341

 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 التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  7112برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -الشٌخ زاٌد  -محور الخدمات المركزٌة -)بالدور األول بمول السراٌا  G1 /2-G1-3نشاطها. ، بجهة : الوحدة )

 الشعر للسٌدات والرجال. شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة مركز لص وتصفٌؾ   The Hair Studioذا هٌر ستودٌو  -  342

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1172لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .المختصة 

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

لشعر ، عن الامة وتشؽٌل وادارة مركز لص وتصفٌؾ ا 7112برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222او   ،رأس مالها   

 للسٌدات والرجال.

 االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال 1172لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 



 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

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 ما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .المختصة وب

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

 -الشٌخ زاٌد  -محور الخدمات المركزٌة -)بالدور األول بمول السراٌا  G1 /2-G1-3او ، بجهة : الوحدة )

الامه وتشؽٌل  -: تجاره الجمله والتجزئه.   82دمحم أحمد سمٌر عبدالصمد مصطفً وشرٌكه   شركة  ،  أنشطة داخل لانون  -  343

 : االستٌراد. 82نشاط خارج لانون  -المراكز التجارٌه وسالسل االمداد.  

مار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستث

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2218لسنة  82حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

،لٌدت فى  322222.222ا   بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس ماله

الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسالسل  -: تجاره الجمله والتجزئه.   82، عن أنشطة داخل لانون  7115برلم  22111128

 : االستٌراد. 82نشاط خارج لانون  -االمداد.  

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

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2218لسنة  82حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

أمام مجمع زاٌد  -أركان بالزا  31بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : لطعة 

 -الشٌخ زاٌد  - 2222

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2218لسنة  82شركة  ،  الواردة بمانون االستثمار رلم    Almajroubالمجروب   -  344

ن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر-االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

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

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

 82، عن الواردة بمانون االستثمار رلم  7273برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون -على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.  2218لسنة 

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

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

 -شارع مكة متفرع من شارع نصر المنوفً  12انٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

 -فٌصل  -اللبٌنً  -عمارة  16

شركة  ،     United Group Investmentsشركة ٌونٌتد جروب لالستثمارات والتجارة والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة  -  345

 االستثمار العمارى .

 راضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األ

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس 

 .2227 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 ، عن االستثمار العمارى . 7164برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222االستٌراد والتصدٌر   ،رأس مالها   

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



 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

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352صادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك ال

 .2227 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 -بجوار مسجد باؼوص  -اول الفٌوم -االستٌراد والتصدٌر ، بجهة : باؼوص 

شركة  ،     United Group Investmentsوالتجارة والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌة شركة ٌونٌتد جروب لالستثمارات  -  346

 على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7164برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

 ٌ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

 -بجوار مسجد باؼوص  -اول الفٌوم -نشاطها. ، بجهة : باؼوص 

شركة  ،     United Group Investmentsت التجارٌة شركة ٌونٌتد جروب لالستثمارات والتجارة والتوزٌع والتوكٌال -  348

 والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على 

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ، عن والتوكٌالت التجارٌة 7164برلم  22111126،لٌدت فى  222222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 اخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التر

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها



 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

 -بجوار مسجد باؼوص  -اول الفٌوم -او التً لد تعاونها ، بجهة : باؼوص 

 المناره للمستلزمات المكتبٌة   شركة  ،  تجارة وتوزٌع جمٌع أنواع ورق الطباعة وأدوات ومستلزمات المكاتب والطباعة. -  347

 رها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌ

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن تجارة وتوزٌع جمٌع أنواع ورق الطباعة وأدوات  7113برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 ومستلزمات المكاتب والطباعة.

 كات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشر

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -امبابه -مدٌنة األمل  -شارعدمحم نجٌب متفرع من سور المطار 1نشاطها. ، بجهة : 

 تصنٌع المواد الؽذائٌة و -مسادام للتجارة   شركة  ،   تجارة و توزٌع المواد الؽذائٌة و المنظفات ومستحضرات التجمٌل  -  341

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المنظفات و مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر 

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

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

، عن تجارة و توزٌع المواد الؽذائٌة و  7112برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون  -ظفات و مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر تصنٌع المواد الؽذائٌة و المن -المنظفات ومستحضرات التجمٌل 

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

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

 -شارع بهى الدٌن بركات  17عماررلم  821والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : شمة 

لها   مسادام للتجارة   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ما -  352

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  7112برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222

 -شارع بهى الدٌن بركات  17عماررلم  821بجهة : شمة 

ه من أنشطة صناعٌة صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمل - 1شركة  ،     Consulting Padكونسلتنج باد  -  351

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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 اء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنش -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  - 1، عن  8721برلم  22111128،لٌدت فى  724112.222،رأس مالها      -5

أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم تشمله من 

 التكنولوجً . 



 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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 اعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لو -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 - M4الوحده رلم  - 6شمه رلم  -الدور الثانى -ش الدكتور دمحم صبحى  1، بجهة :  -5

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   شركة  ،   Consulting Padكونسلتنج باد  -  352

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

، عن إدخال  8721برلم  22111128 ،لٌدت فى 724112.222مشروعات البحث والتطوٌر العلمً   ،رأس مالها    -12

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات تنفٌذ  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 - M4الوحده رلم  - 6شمه رلم  -نىالدور الثا -ش الدكتور دمحم صبحى  1مشروعات البحث والتطوٌر العلمً ، بجهة :  -12

توت بٌرامٌدز فٌو   شركة  ،  الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  -  353

 واالنشطة المكمله او المرتبطه

 نشات الخاصهبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال الم

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

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

، عن الامة  7276برلم  22111124،لٌدت فى  42222.222تشترن   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

 وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه

 ت الخاصهبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشا

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

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



 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

 -نزلة السمان  -رن ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر من شارع ابو الهول السٌاحً ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

 -الهرم 

 توت بٌرامٌدز فٌو   شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -  354

 ن تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها 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 باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  7276لم بر 22111124،لٌدت فى  42222.222،رأس مالها     

 اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مرا

 -الهرم  -نزلة السمان  -نشاطها. ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر من شارع ابو الهول السٌاحً 

مالتبال سٌرفٌس اٌجٌبت   شركة  ،   تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -  355

المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال 

 ص األوراق المالٌة المنصو

 إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة-من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 28علٌها فً المادة 

 نشر وتوزٌع الكتب -

الامة وتشؽٌل مركز   ،رأس مالها   -تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

، عن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  7251برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222

والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة 

 فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

 إلامة وتشؽٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة-من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 28ها فً المادة علٌ

 نشر وتوزٌع الكتب -

 37الامة وتشؽٌل مركز ، بجهة : شمة -تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

 -الهرم -ش خالد بن الولٌد متفرع من ش العرٌش 1عمار -12الدور

 مالتبال سٌرفٌس اٌجٌبت   شركة  ،  اتصاالت )كول سنتر( -  356

 التورٌدات العمومٌة-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 وتنشٌطهاصٌانة آبار البترول -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة-

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 ، عن اتصاالت )كول سنتر( 7251برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222تعلمةباالستكشاؾ   ،رأس مالها   الخدمات الم -

 التورٌدات العمومٌة-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها-تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة-

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 -الهرم -ش خالد بن الولٌد متفرع من ش العرٌش 1عمار -12الدور 37ستكشاؾ ، بجهة : شمة الخدمات المتعلمةباال -

 مالتبال سٌرفٌس اٌجٌبت   شركة  ،  البترولً -  358

 المٌام باعمال المرالبة والتفتٌش على مختلؾ انواع البضائع من حٌث الصفة والصنؾ والمواصفات ومطابمة الشروط -

 عٌنات واجراء التحالٌل ومرالبة الوزن وحصر العدد وتحدٌد مدى نظافة عنابر البواخر ولٌاسالمتعالد علٌها وسحب ال

 ؼاطسها وتحدٌد الكمٌات المشحونة علٌها وعملٌات التسلٌم والتسلم .تمدٌم خدمات التعهٌد للموارد البشرٌة

 -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ، عن البترولً 7251برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 حٌث الصفة والصنؾ والمواصفات ومطابمة الشروط المٌام باعمال المرالبة والتفتٌش على مختلؾ انواع البضائع من -

 المتعالد علٌها وسحب العٌنات واجراء التحالٌل ومرالبة الوزن وحصر العدد وتحدٌد مدى نظافة عنابر البواخر ولٌاس

 ؼاطسها وتحدٌد الكمٌات المشحونة علٌها وعملٌات التسلٌم والتسلم .تمدٌم خدمات التعهٌد للموارد البشرٌة

 -ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للش

 -الهرم -ش خالد بن الولٌد متفرع من ش العرٌش 1عمار -12الدور 37او التً لد تعاونها ، بجهة : شمة 

او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  مالتبال سٌرفٌس اٌجٌبت   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر -  357

 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 على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7251برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222 ،رأس مالها    

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 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

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

 -الهرم -ش خالد بن الولٌد متفرع من ش العرٌش 1عمار -12الدور 37نشاطها. ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتجفٌؾ وتعبئة وتؽلٌؾ الفواكه والخضروات    ALMA FOODS COالما للتؽذٌة     -  351

التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -أنواعها  وتصنٌع حلوٌات الجٌلى بكافة

 السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التى لد 

 تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتجفٌؾ وتعبئة وتؽلٌؾ الفواكه  7152برلم  22111126،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح  -لجٌلى بكافة أنواعها والخضروات وتصنٌع حلوٌات ا

 والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة .

أو التى لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها 

تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : 

 م -المنطمة الصناعٌة مخازن الشباب  - 576لطعة االرض رلم 

 ئات السالفة او تشترٌها اومالتى ماركٌتٌر   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌ -  362

 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.

 جوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او، عن ٌ 7178برلم  22111128،لٌدت فى  252222.222،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

 -ران محمود عم –ش علً الجرنٌسً  8نشاطها. ، بجهة : 

مالتى ماركٌتٌر   شركة  ،  إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو  -  361

 طبٌة .

المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركاتتمدٌم االستشارات 

 ٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتالدعاٌة واالعالن)ف

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 28العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن إلامة وتشؽٌل  7178برلم  22111128،لٌدت فى  252222.222الوساطة فً انهاء االجراءات   ،رأس مالها    -

 المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

االوراق المالٌة النشطة الشركاتتمدٌم االستشارات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن 

 )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتالدعاٌة واالعالن

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 28العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -محمود عمران  –ش علً الجرنٌسً  8الوساطة فً انهاء االجراءات ، بجهة :  -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  التنفٌذٌة( .   Supply Chainسبالى شاٌن للتورٌدات العمومٌة  -  362

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 لتً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ا

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة( . 7263برلم  22111121،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -فٌصل  -ش عبد المجٌد سعٌد متفرع من كفر طهرمس 15نشاطها. ، بجهة : 

حماد محمود حماد محمود عوض وشرٌكة   شركة  ،  "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( " االستثمار  -  363

ة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌد

مع مراعاة    2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم   2228لسنة  352مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

، عن "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه  7278برلم  22111124،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

ما عدا منطمة شبه ( " االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌ

  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم   2228لسنة  352جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة    2227لسنة

 - 12الحى -مجمع على الدٌن-مبنى ج-3الدور-325كتب نشاطها. ، بجهة : م

 تبارن اوتو سٌرفٌس لصٌانة السٌارات   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات -  364

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

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

 نشاطها.



 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

 ، عن الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات 7118برلم  22111125،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -لطعة مخازن المنطمة الصناعٌة 756نشاطها. ، بجهة : 

  -شركة  ،  تورٌد و تركٌب و تشؽٌل و صٌانه و تؤجٌر    ALEPH TECHNICAL SOLUTIONS ATSألؾ للحلول الفنٌة   -  365

 -تصمٌم شبكات ضوابط الهواء  -صٌانه المحابس تورٌد و  -) ضوابط الهواء و المجففات و الخزانات و الفالتر خطوط الهواء(  

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

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

برلم  22111125،لٌدت فى  125222.222طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 -) ضوابط الهواء و المجففات و الخزانات و الفالتر خطوط الهواء(    -، عن تورٌد و تركٌب و تشؽٌل و صٌانه و تؤجٌر  7135

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تصمٌم شبكات ضوابط الهواء  -ٌانه المحابس تورٌد و ص

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

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

 - 7مج  - 3الحى  -1676عمارة 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    ALEPH TECHNICAL SOLUTIONS ATSألؾ للحلول الفنٌة   -  366

 مة لمباشرة نشاطهاالحصول على كافة التراخٌص الالز

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  7135برلم  22111125،لٌدت فى  125222.222،رأس مالها     

 - 7مج  - 3الحى  -1676على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 المٌام ٌؤعمال الكاستٌنج -شركة  ،     Pyramids                   Casting  Agencyبٌرامٌدز كاستٌنج أجٌنسى  -  368

 التورٌدات العمومٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةب اعمالها

 ن تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها 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.

 المٌام ٌؤعمال الكاستٌنج -، عن  7155رلم ب 22111126،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةب اعمالها

 ات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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



 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

 -الهرم  -حدائك االهرام -أ  78عماررلم  -بالدور الرابع 321نشاطها. ، بجهة : شمة 

 هان سان جروب   شركة  ،  ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  367

 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان  8711برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 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  -الطالبٌة -عمارات منتصر 1نشاطها. ، بجهة : 

والعدسات هان سان جروب   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الساعات والنظارات والعدسات الطبٌة والشمسٌة  -  361

 الالصمة وعلب الساعات وعلب

 النظارات وعلب الهداٌا وحمن البالستٌن وشنط العٌنات ومواد العرض بكامل انواعها

 التورٌدات العمومٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1172لسنة  122التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 التجارٌة

 ون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تك

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  8711برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 ت الالصمة وعلب الساعات وعلبلتصنٌع الساعات والنظارات والعدسات الطبٌة والشمسٌة والعدسا

 النظارات وعلب الهداٌا وحمن البالستٌن وشنط العٌنات ومواد العرض بكامل انواعها

 التورٌدات العمومٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة1172لسنة  122التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وتلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 التجارٌة

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها 

 -الهرم  -الطالبٌة -عمارات منتصر 1او التً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : 

ون لها مصلحة او ٌجوز للشركة ان تك -توب فورس اللحاق العمالة بالداخل   شركة  ،  الحاق العمالة المصرٌة بالداخل  -  382

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الحاق العمالة المصرٌة بالداخل  8726برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222مالها   

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -البحر االعظم -امام المرٌة الفرعونٌة-ش سعد زؼلول - 121لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 شاشرؾ ابراهٌم عبدهللا عبدالبالى وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع منتجات الفوم والبالستٌن واالسترٌت -  381

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

 نشاطها.

  

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع منتجات الفوم  8761برلم  22111112،لٌدت فى  5222222.222،رأس مالها     

 والبالستٌن واالسترٌتش

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الم

 -بالمنطمة الصناعٌةبكوم اوشٌم  2بالمرحلة الثانٌة لطاع  2م  3222بمساحة  58،  56،  55نشاطها. ، بجهة : المطع ارلام 

 المستشفٌات والمراكز الطبٌةشركة  ،  إلامة وتشؽٌل وادارة    BEST CAREبٌست كٌر   -  382

 تجهٌز وفرش المستشفٌات والمراكز الطبٌة -

 استٌراد األجهزة والمستلزمات واألدوات والمعدات الطبٌة واألثاث الطبى وؼٌر الطبى وكافة ما ٌلزم لتشؽٌل المستشفٌات

 والمراكز الطبٌة

 وردٌن وتعدٌالتهفً شؤن سجل المست 1172لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

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

، عن  7211برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او   ،رأس مالها   

 فٌات والمراكز الطبٌةإلامة وتشؽٌل وادارة المستش

 تجهٌز وفرش المستشفٌات والمراكز الطبٌة -

 استٌراد األجهزة والمستلزمات واألدوات والمعدات الطبٌة واألثاث الطبى وؼٌر الطبى وكافة ما ٌلزم لتشؽٌل المستشفٌات

 والمراكز الطبٌة

 فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته 1172لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم  -

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

 -نصر الدٌن  - 621شمة  -الدور السادس -ش الهرم  426او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او ، بجهة : 

 شركة  ،  فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   BEST CAREبٌست كٌر   -  383

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 نشاطها.

، عن فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  7211برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 السالفة او تشترٌها او



 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

 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

 -نصر الدٌن  - 621شمة  -الدور السادس -ش الهرم  426نشاطها. ، بجهة : 

 West Polyegon     development        import            andوٌست بولٌجون دٌفلو بمنت لالستٌراد والتصدٌر        -  384

export   شركة  ،  االستثمار العمارى 

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 خل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

،لٌدت فى  122222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان   ،رأس مالها   

 ، عن االستثمار العمارى 7267برلم  22111121

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172لسنة  121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

الشٌخ  - 14شمة -13عمارة -3او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان ، بجهة : جرٌن 

 -زاٌد 

 West Polyegon     development        import            andوٌست بولٌجون دٌفلو بمنت لالستٌراد والتصدٌر        -  385

export   شركة  ،  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 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 7267برلم  22111121،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت

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

 -الشٌخ زاٌد  - 14شمة -13عمارة -3نشاطها. ، بجهة : جرٌن 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على احمد حمدان هٌكل و شرٌكٌه   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  386

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 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

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  7125برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

برج التوحٌد بجوار  -شارع السٌسً اللبٌنى  82وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -مجمع التوفٌك 

: الامة وتشؽٌل مصنع لطحن الدلٌك الفاخر  2218لسنة  82احمد حمدان هٌكل و شرٌكٌه   شركة  ،  "انشطة داخل لانون  -  388

الامة -:  2218لسنة  82خارج لانون و تصنٌع المكرونة والمعجنات بكافة انواعها" تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة " انشطة 

-وتشؽٌل الثالجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة و المنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة و تبرٌدها و تجمٌدها 

ون الامة وتشؽٌل صوامع لحفظ وتخزٌن الؽالل تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمان

، عن "انشطة داخل  7125برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة   ،رأس مالها   

: الامة وتشؽٌل مصنع لطحن الدلٌك الفاخر و تصنٌع المكرونة والمعجنات بكافة انواعها" تجاره الجمله  2218لسنة  82لانون 

الامة وتشؽٌل الثالجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصالت -:  2218لسنة  82خارج لانون  والتجزئه للمواد الؽذائٌة " انشطة

الامة وتشؽٌل صوامع لحفظ وتخزٌن الؽالل تلتزم الشركه -الزراعٌة و المنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة و تبرٌدها و تجمٌدها 

اللبٌنى  82نون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة ، بجهة : بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بما

 -الهرم  -برج التوحٌد بجوار مجمع التوفٌك  -شارع السٌسً 

احمد حمدان هٌكل و شرٌكٌه   شركة  ،  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  387

ٌجوز للشركة ان تكون  -التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون ، وكذا 2218لسنه  82

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

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

، عن بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع  7125برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222والئحتة التنفٌذٌة مع   ،رأس مالها   

تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز ، وكذا ال2218لسنه  82بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -الواردة بذات المانون 

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

برج التوحٌد بجوار  -اللبٌنى شارع السٌسً  82تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع ، بجهة : 

 -الهرم  -مجمع التوفٌك 

 لممة علً المزاج   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. -  381

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشرك

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً 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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. 7141برلم  22111126،لٌدت فى  15222.222،رأس مالها     

 تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  -مول المعز - 3A41نشاطها. ، بجهة : عمارة 

ٌجوز  -نٌو بارتً   شركة  ،  تورٌد واٌجار معدات الصوت والضوء ومستلزمات الحفالت ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلً(  -  372

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 
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تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

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

، عن تورٌد واٌجار معدات الصوت  7181برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -لتموٌلً( والضوء ومستلزمات الحفالت ) فٌما عدا التاجٌر ا

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

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

 -ش عبد الرحمن ضاحً 11والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -امبابه  -من ش بشتٌل الرئٌسً 

ادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم كافة انواع الماكوالت شركة  ،  "الامة وتشؽٌل و   Buddys Foodبادٌز فوود  -  371

 والمشروبات ) فٌما عدا الكحولٌه ( 

 2212لسنة  322اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

مة و اجراءات الترخٌص بها  " إلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بمواف

تمدٌم خدمات الكاترٌنج    -العامه والمعارض فٌما عدا السٌاحٌة) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (  

المطاعم والكافترٌات لتمدٌم كافة  ، عن "الامة وتشؽٌل وادارة 7225برلم  22111127،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها   

 انواع الماكوالت والمشروبات ) فٌما عدا الكحولٌه ( 

 2212لسنة  322اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

اجراءات الترخٌص بها  " إلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 

تمدٌم خدمات الكاترٌنج ، بجهة  -العامه والمعارض فٌما عدا السٌاحٌة) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (  

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ع  166: 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. شركة  ،    Torino Cafeتورٌنو كافٌه  -  372

 استؽالل العالمات التجارٌة)الفرنشاٌز(.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات. 7286برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 استؽالل العالمات التجارٌة)الفرنشاٌز(.

 شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 - 11الحً  - 2سنتر النخٌل  -مبنً د  68نشاطها. ، بجهة : وحدةرلم 

تملٌن وتاجٌر الوحدات  -شركة  ،   التسوٌك العمارى    PROPERTY PLANNERبروبرتى بالنر للتسوٌك العمارى  -  373

تمدٌم -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -صرؾ (  -مٌاه  -ساسٌة ) كهرباء التجارٌة والسكنٌة واالدارٌة و مدها بالمرافك األ
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االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 

ق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االورا

برلم  22111111،لٌدت فى  15222.222من لانون سوق رأس المال   ،رأس مالها    28المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -مٌاه  -) كهرباء  تملٌن وتاجٌر الوحدات التجارٌة والسكنٌة واالدارٌة و مدها بالمرافك األساسٌة -، عن التسوٌك العمارى  7215

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -صرؾ ( 

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

من لانون سوق رأس المال ، بجهة :  28الٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة الم

 -الشٌخ زاٌد  -المتفرع من ش االمل  222عمار -3مج-7الحى 

للشركة ان تكون لها  ٌجوز -شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة (    PROPERTY PLANNERبروبرتى بالنر للتسوٌك العمارى  -  374

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -، عن والئحته التنفٌذٌة (  7215برلم  22111111،لٌدت فى  15222.222،رأس مالها     

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

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -المتفرع من ش االمل  222عمار -3مج-7: الحى 

 فرست وان للتورٌدات واالستٌراد   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة -  375

 االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172 لسنة 122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالهاٌجوز للشرك

 ، عن التورٌدات العمومٌة 7111برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222او التً لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 كون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالهاٌجوز للشركة ان ت

 -ش الهرم  182او التً لد تعاونها على ، بجهة : 

فرست وان للتورٌدات واالستٌراد   شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  -  376

 الفة او تشترٌها اوالس

 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
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، عن تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها  7111برلم  22111124،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -ش الهرم  182نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات   FRESH LY FOODفرش لً فود  -  378

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 7126برلم  22111124،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 بٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ش

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -هضبة االهرام  21ه شمة  1نشاطها. ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص  -الحجر الحدٌث   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التحالٌل الطبٌة. -  377

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

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

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

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التحالٌل  7124برلم  22111125،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

رن باى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى اإلشاعات.  -الطبٌة.

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

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

شارع  13واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الفٌال رلم 

 -بولس حنا 

تشٌن مٌت الدارة المنشؤت السٌاحٌه   شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى  -  371

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2212لسنة  322ة مع مراعاه المرار الوزارى رلم السٌاحٌ

الامة وتشؽٌل الفنادق  ) الثابتة (  والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او  -الترخٌص بها 

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

، عن اإلدارة والتسوٌك  7137برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت   ،رأس مالها   
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 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بشان شركات  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم  السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

الامة وتشؽٌل الفنادق  ) الثابتة (  والموتٌالت والشمك واالجنحة  -االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

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

شارع محى  27واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت ، بجهة : الدور الثانى عمارة 

 -الدٌن ابو العز 

لمرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد تشٌن مٌت الدارة المنشؤت السٌاحٌه   شركة  ،  والشمك واالجنحة الفندلٌة وا -  312

إلامة وتنظٌم الحفالت -اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع  

تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -تسوٌك السلع والمنتجات  -العامة. 

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

، عن والشمك  7137برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

المرى السٌاحٌة عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات واالجنحة الفندلٌة و

التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت  -تسوٌك السلع والمنتجات  -إلامة وتنظٌم الحفالت العامة. -المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع  

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

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : الدور الثانى 

 -شارع محى الدٌن ابو العز  27عمارة 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع والتخزٌن والبٌع بالتمسٌط لكافة السلع الهندسٌة    Solution Oneسولٌوشن وان  -  311

 والكهربائٌة وااللكترونٌة وكافة السلع

 المسموح به لانونا

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

 ً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

، عن التجارة  8758برلم  22111112،لٌدت فى  62222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 العامة والتوزٌع والتخزٌن والبٌع بالتمسٌط لكافة السلع الهندسٌة والكهربائٌة وااللكترونٌة وكافة السلع

 المسموح به لانونا

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -فٌصل -الكوم االخضر-ش الملن فٌصل 138مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   Solution Oneسولٌوشن وان  -  312

 نشاطها.

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  8758برلم  22111112،لٌدت فى  62222.222،رأس مالها     

 الالزمة لمباشرة

 -فٌصل -الكوم االخضر-الملن فٌصلش  138نشاطها. ، بجهة : 

 322زاد العمارٌة ادارة المشروعات و التطوٌر العمرانى   شركة  ،  "إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -  313

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2212لسنة 
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -مرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات " االستثمار العمارى ." تخطٌط والامة المناطك الع

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

،لٌدت فى  22222.222ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئا

بشان شركات االدارة  2212لسنة  322، عن "إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  8767برلم  22111112

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -ٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات " االستثمار العمارى ." تخطٌط والامة المناطك العمران

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

 123عمارات ال  43سالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : عمارة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

 -جنوب االحٌاء 

زاد العمارٌة ادارة المشروعات و التطوٌر العمرانى   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  -  314

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  8767برلم  22111112،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

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

 -جنوب االحٌاء  123عمارات ال  43

الشركه المصرٌة لالستشارات و االلتصاد السلوكى   شركة  ،  "تمدٌم االستشارات و على االخص فى مجال االلتصاد  -  315

لمال واالستحواذ وكذا السلوكى  )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس ا

من  28االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

إلامة وتنظٌم  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة " لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( "

 تالمإتمرا

، عن  8711برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    - 

"تمدٌم االستشارات و على االخص فى مجال االلتصاد السلوكى  )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

ل واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس الما

الامة وتشؽٌل مركز  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( " 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 إلامة وتنظٌم المإتمرات العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة "

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثالث المجاورة الثالثة  61ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : لطعة رلم  - 

الشركه المصرٌة لالستشارات و االلتصاد السلوكى   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -  316

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

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

برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222ا  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه

، عن وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  8711

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثالث المجاورة الثالثة  61: لطعة رلم 

ة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة شرك   MASTER EGYPTماستر اٌجٌبت للصناعة  -  318

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  8116برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222نشاطها  ،رأس مالها   

 -امتداد المنطمة الثالثة  172الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع رلم 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتجمٌع جمٌع انواع المعادن و علً    MASTER EGYPTاعة ماستر اٌجٌبت للصن -  317

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -االخص المعادن المٌكانٌكة وتصنٌع وتشكٌل االستانلس و الخراطة و الحداده 

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

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

، عن الامة  8116برلم  22111114فى  ،لٌدت 1222222.222احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   
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وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتجمٌع جمٌع انواع المعادن و علً االخص المعادن المٌكانٌكة وتصنٌع وتشكٌل االستانلس و الخراطة و 

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

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : مصنع رلم 

 -نطمة الثالثة امتداد الم 172

شركة  ،  تصنٌع كافة منتجات    HEALTH AND BEAUTYهٌلث اند بٌوتى للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  -  311

التعمٌم و التطهٌر الخاصة باالجهزة والمستشفٌات الطبٌة و البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و المنتجات الورلٌة 

 لدى الؽٌر

وتورٌد وتسوٌك وتخزٌن و تجمٌع كافة منتجات التعمٌم و التطهٌر الخاصة باالجهزة والمستشفٌات الطبٌة و البٌطرٌة  تجارة-

 والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و المنتجات الورلٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة-

فى شان سجل المستوردٌن   ،رأس مالها    1172لسنه  121رلم والمانون  1172لسنه 122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن تصنٌع كافة منتجات التعمٌم و التطهٌر الخاصة باالجهزة والمستشفٌات  8126برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222

 الطبٌة و البٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و المنتجات الورلٌة لدى الؽٌر

ورٌد وتسوٌك وتخزٌن و تجمٌع كافة منتجات التعمٌم و التطهٌر الخاصة باالجهزة والمستشفٌات الطبٌة و البٌطرٌة تجارة وت-

 والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و المنتجات الورلٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة-

شارع  12فى شان سجل المستوردٌن ، بجهة :  1172لسنه  121 والمانون رلم 1172لسنه 122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -بنى سوٌؾ  -المزارع الممبل 

شركة  ،  وتنظٌم اعمال الوكاله    HEALTH AND BEAUTYهٌلث اند بٌوتى للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  -  422

صول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الح

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

رها التى تزاول التورٌدات العمومٌة           ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ-

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

، عن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  8126برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222

لى التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول ع

 المنظمة لهذا الؽرض 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

التورٌدات العمومٌة           ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول -

شارع المزارع  12اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ، بجهة : 

 -بنى سوٌؾ  -الممبل 

 بداٌة للتورٌدات والهندسة   شركة  ،  اعمال مماوالت وتركٌبات مدنٌة انشائٌة متكاملة ومعدنٌة ومٌكانٌكٌة وكهرومٌكانٌكٌة -  421

 التورٌدات العمومٌة

 صٌانة المنشؤت والمبانً

 ناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بم



 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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

، عن اعمال مماوالت وتركٌبات مدنٌة انشائٌة  8162برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222ٌجوز   ،رأس مالها   

 متكاملة ومعدنٌة ومٌكانٌكٌة وكهرومٌكانٌكٌة

 التورٌدات العمومٌة

 صٌانة المنشؤت والمبانً

 بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم 

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 -الهرم  -حدائك االهرام -م شارع الضؽط العال53ً -دور الثانًال- 4ٌجوز ، بجهة : شمة 

بداٌة للتورٌدات والهندسة   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها  -  422

 التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخ

 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  8162برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -الهرم  -حدائك االهرام -م شارع الضؽط العال53ً -الدور الثانً- 4نشاطها. ، بجهة : شمة 

عٌاد وشرٌكته   شركة  ،  الامه مراكز عٌادات متخصصه بمدٌنه الماهره الكبرى والجٌزه لعالج مرض الفشل دمحم عمرو  -  423

الكلوى وتوفٌر ما ٌحتاج الٌه ذلن من وحدات متطوره من اجهزه ؼسٌل الكلى المعروفة بالكلى الصناعٌة  ،رأس مالها   

كز عٌادات متخصصه بمدٌنه الماهره الكبرى والجٌزه لعالج ، عن الامه مرا 8176برلم  22111117،لٌدت فى  452222.222

 55مرض الفشل الكلوى وتوفٌر ما ٌحتاج الٌه ذلن من وحدات متطوره من اجهزه ؼسٌل الكلى المعروفة بالكلى الصناعٌة ، بجهة : 

 -المهندسٌن -شارع عبد المنعم رٌاض ) برج االطباء ( لسم العجوزة 

                      MEDIA TIME              IFORMATION             TECHNOLOGYظم المعلومات مٌدٌا تاٌم لتمنٌة ن -  424

SYSTEMS     ،  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر  -1شركة

 ت و التعلٌم التكنولوجً . االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1، عن  7175برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها      -5

د و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌ

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 اج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنت -4

 -شارع الملن فٌصل  46، بجهة :  -5

                      MEDIA TIME              IFORMATION             TECHNOLOGYمٌدٌا تاٌم لتمنٌة نظم المعلومات  -  425

SYSTEMS   ات وبالوسائل اإللكترونٌة . شركة  ،  إدخال البٌانات علً الحاسب 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 وخدمات االنترنتاالتصاالت  -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

، عن إدخال  7175برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222مشروعات البحث والتطوٌر العلمً   ،رأس مالها    -12

 ائل اإللكترونٌة . البٌانات علً الحاسبات وبالوس

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 نترنتاالتصاالت وخدمات اال -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -شارع الملن فٌصل  46مشروعات البحث والتطوٌر العلمً ، بجهة :  -12

                      MEDIA TIME              IFORMATION             TECHNOLOGYمٌدٌا تاٌم لتمنٌة نظم المعلومات  -  426

SYSTEMS    شركة  ،  من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا

 الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ?? لسنه ????)

 عداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إل -13



 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

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

،لٌدت فى  122222.222ت   ،رأس مالها   األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانا -16

، عن من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  7175برلم  22111128

 التكنولوجٌا الحدٌثة. ( مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ?? لسنه ????)

 د الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعدا -13

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

 -شارع الملن فٌصل  46األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -16

                      MEDIA TIME              IFORMATION             TECHNOLOGYمٌدٌا تاٌم لتمنٌة نظم المعلومات  -  428

SYSTEMS   ٌجوز للشركة ان تكون لها  -لن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. شركة  ،  إلى محتوى رلمً بما فً ذ

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

رلمنه المحتوى العلمً ، عن إلى محتوى رلمً بما فً ذلن  7175برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والثمافً والفنً. 

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

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

 -شارع الملن فٌصل  46الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 بطرٌك الؽمررواق للتنمٌة وإدارة المشروعات   شركة  ،  ولٌس الري  -  427

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

 مماوالت أعمال االنشاءات المعدنٌة.

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها.

 الصاج وكافة أنواع المعادن.تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح واالسمنت و

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ك الؽمر، عن ولٌس الري بطرٌ 8182برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها   

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

 مماوالت أعمال االنشاءات المعدنٌة.

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ج وكافة أنواع المعادن.تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح واالسمنت والصا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -اكتوبر 6 -ٌزالحً المتم -شارع عبدالخالك ثروت  165الدور الثانً بالعماررلم  - 2وتنظٌم اعمال الوكالة ، بجهة : شمة 

رواق للتنمٌة وإدارة المشروعات   شركة  ،  التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد  -  421

 الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها 

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  8182برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     مع 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -اكتوبر 6 -الحً المتمٌز -شارع عبدالخالك ثروت  165الدور الثانً بالعماررلم  - 2مع ، بجهة : شمة 

شركة  ،  "المٌام باعمال التصمٌمات    Summits PMC Ltdالممم لالستشارات الهندسٌة وادارة المشروعات المحدودة   -  412

 والتخطٌط العمرانى واالستثمار العمارى والتسوٌك العمارى وعمل دراسات الهندسه المٌمٌة الهندسٌة واالشراؾ على التنفٌذ

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و  2212لسنة  322"إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

ٌجوز للشركة ان  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121المانون رلم  االستٌراد والتصدٌر *تلتزم الشركة بؤحكام 

،لٌدت فى  122222.222تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى   ،رأس مالها   

التخطٌط العمرانى واالستثمار العمارى ، عن "المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة واالشراؾ على التنفٌذ و 8172برلم  22111117

 والتسوٌك العمارى وعمل دراسات الهندسه المٌمٌة

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و  2212لسنة  322"إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

ٌجوز للشركة ان  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121لمانون رلم االستٌراد والتصدٌر *تلتزم الشركة بؤحكام ا 

 -فٌصل  -شارع عبٌد بن الجراح 6تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ، بجهة : 

شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها    Summits PMC Ltdالممم لالستشارات الهندسٌة وادارة المشروعات المحدودة   -  411

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

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  8172برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

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

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

 -فٌصل  -شارع عبٌد بن الجراح 6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات لٌلتنا لالستٌراد والتصدٌر والتجارة والتوزٌع    -  412

 العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 اولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مز

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

،لٌدت فى  52222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها   ،رأس مالها   

 عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة ، 7218برلم  22111122

 االستٌراد والتصدٌر

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -كفر طهرمس  -ش دمحم حسن 5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ، بجهة : 

 -بوالق الدكرور

 لتنا لالستٌراد والتصدٌر والتجارة والتوزٌع   شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهالٌ -  413

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 7218برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 ، بجهة 

 -بوالق الدكرور -كفر طهرمس  -ش دمحم حسن 5: 

 لمم العمارٌة   شركة  ،  او تشترٌها او -  414

 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.



 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

 ، عن او تشترٌها او 8115برلم  22111114،لٌدت فى  8222.222،رأس مالها     

 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

 -الهرم  -ناصٌة شارع ترسا  -شارع العمدة المدٌم  37نشاطها. ، بجهة : 

 لمم العمارٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة والتشطٌبات. -  415

 تشارات فً مجال الدٌكور)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االس

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

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق  28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 االستثمار العمارى.

 التسوٌك العماري.

برلم  22111114،لٌدت فى  8222.222تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من   ،رأس مالها    -

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة والتشطٌبات. 8115

 جال الدٌكور)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االستشارات فً م

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

 الئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال و 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 االستثمار العمارى.

 التسوٌك العماري.

 -الهرم  -ناصٌة شارع ترسا  -شارع العمدة المدٌم  37تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من ، بجهة :  -

 البوابات -اجهزه االنذار -لمم العمارٌة   شركة  ،  )كامٌرات المرالبة -  416

 رونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.االلكت

 تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -

 2223لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

 البوابات -اجهزه االنذار -، عن )كامٌرات المرالبة 8115برلم  22111114،لٌدت فى  8222.222

 صٌانة المتنملة لما سبك.االلكترونٌة( وال

 تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -

 2223لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

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



 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

شارع  37او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -الهرم  -ناصٌة شارع ترسا  -العمدة المدٌم 

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة."  شركة  ،  "االستثمار العمارى."   House Of Colourبٌت اللون       -  418

ٌجوز للشركة ان تكون  -المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور." بٌع وتؤجٌر واستؽالل الوحدات العمارٌة  ) فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً( 

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

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

، عن "االستثمار  7217برلم  22111122،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها    والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  

المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة." المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور." بٌع وتؤجٌر واستؽالل الوحدات العمارٌة   العمارى."

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -) فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً( 

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

شارع 21بالعمار رلم  5بجهة : شمة رلم  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ،

 -المهندسٌن  -شهاب 

 شركة  ،  تمدٌم الوجبات الجاهزة والسرٌعة   D.S.Dدال سٌن دال للمواد الؽذائٌة  -  417

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 د تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً ل

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن تمدٌم الوجبات الجاهزة والسرٌعة 7214برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 و فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر 3ورة المجا 125نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  "أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  411

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  -والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  

إنتاج  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222أعمال التوصٌؾ   ،رأس مالها    -. وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

أعمال تصمٌم  -، عن "أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .  7282

إنتاج المحتوي  -ٌلها والتدرٌب علٌها .  وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽ

 اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 

إنتاج  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 -شارع الفردوس  2عمارة  2أعمال التوصٌؾ ، بجهة : شمة  -وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

تنفٌذ و ادارة شبكات نمل  -شركة  ،  والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات    CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  422

 و تداول البٌانات 



 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

فكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة ال -االتصاالت وخدمات االنترنت  -

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء  -النماذج و الرسوم الصناعٌة .

 ( 2223لسنه  64واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

، عن والتصمٌم  7282برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن   ،رأس مالها    -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -لشبكات نمل وتداول البٌانات 

لفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة ا -االتصاالت وخدمات االنترنت  -

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء  -النماذج و الرسوم الصناعٌة .

 ( 2223لسنه  64واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 -شارع الفردوس  2عمارة  2إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ، بجهة : شمة  -

 شركة  ،  ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات    CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  421

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

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

 والثمافً والفنً.

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال -"

 ، عن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  7282برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222،رأس مالها      -الفنٌة من) تصوٌر

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

 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.

ج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وكافة األعمال اإلنتا-"

 -شارع الفردوس  2عمارة  2، بجهة : شمة  -الفنٌة من) تصوٌر

تصحٌح  -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -شركة  ،  صوت    CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  422

 الوان (

إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث -

 اإلذاعً (

مائى " التسوٌك إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌن-تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

 االلكترونى عبر االنترنت

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1172لسنة  122" التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -، عن صوت  7282برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222" تمدٌم االستشارات   ،رأس مالها   

 تصحٌح الوان ( -نٌجاتٌؾ  تحمٌض -

إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استودٌوهات البث -

 اإلذاعً (



 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

" التسوٌك إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

 االلكترونى عبر االنترنت

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1172لسنة  122" التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 -شارع الفردوس  2عمارة  2" تمدٌم االستشارات ، بجهة : شمة 

ب االلى و شبكات االتصال و المعلومات) فٌما شركة  ،  فى مجاالت الحاس   CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  423

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

من لانون سوق رأس المال  28عن األوراق 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 وؼٌرها التى تزاول اعماال  -والئحته التنفٌذٌة ( . 

، عن فى مجاالت  7282برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

االلى و شبكات االتصال و المعلومات) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة الحاسب 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .  28المنصوص علٌها فً المادة 

 2عمارة  2باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : شمة 

 -شارع الفردوس 

شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج    CAIRO NET GROUPكاٌرونت جروب   -  424

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

 شاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ن

، عن تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها  7282برلم  22111121،لٌدت فى  25222.222،رأس مالها     

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

شارع الفردوس  2عمارة  2وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة  والمرارات السارٌة

- 

شركة     MALYAAN                                 TECHNOLOGY                            SYSTEMSملٌان النظمة التكنولوجٌا  -  425

 رات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشا -،  

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال -

تمدٌم االستشارات فً مجال التؽذٌة والمنتجات الزراعٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم -

مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق بمناسبة زٌادة رأس ال

،لٌدت فى  122222.222المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

ستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت إنشاء وإدارة مراكز اال -، عن  7122برلم  22111124

 وتطوٌرها.

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال -

تمدٌم االستشارات فً مجال التؽذٌة والمنتجات الزراعٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم -

س المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق بمناسبة زٌادة رأ

 -الدلى  -شارع ابى إمامة 12المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها شركة  ،     KOUZINALTDكوزٌنا لٌمٌتد  -  426

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

، عن فى الخارج كما ٌجوز  8831برلم  22111123لٌدت فى ، 52222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

مبنى  3نشاطها ، بجهة : محل رلم واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -الشٌخ زاٌد  -مجمع امرٌكانا بالزا  -الدوران 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -تورٌد الوجبات الؽذائٌة  -شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات    KOUZINALTDكوزٌنا لٌمٌتد  -  428

لحساب الؽٌر بعد الحصول على التراخٌص الالزمة فٌما عدا  ادارة واستؽالل الشواطى لحساب الشركة او -تمدٌم خدمات الكاترٌنج 

الامة وتشؽٌل الفنادق )  -شمال وجنوب سٌناء والمنطره شرق مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء ولرار رئٌس الجمهورٌة 

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

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  8831برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة   ،رأس مالها   

او ادارة واستؽالل الشواطى لحساب الشركة  -تمدٌم خدمات الكاترٌنج  -تورٌد الوجبات الؽذائٌة  -المطاعم الثابتة والكافترٌات 

لحساب الؽٌر بعد الحصول على التراخٌص الالزمة فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطره شرق مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة  -الوزراء ولرار رئٌس الجمهورٌة 

مبنى  3طه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، بجهة : محل رلم واالنشطة المكمله او المرتب

 -الشٌخ زاٌد  -مجمع امرٌكانا بالزا  -الدوران 

شركة  ،  او استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق    KOUZINALTDكوزٌنا لٌمٌتد  -  427

والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصؾ  والموتٌالت

االدارة التسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى  -اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات  2212لسنة  322اري رلم السٌاحٌة مع مرعاه المرار الوز

، عن او  8831برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت   ،رأس مالها    -الترخٌص بها 

وتٌالت والشمك واالحنحه الفندلٌة والمري السٌاحٌة عن استكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها علً اال ٌمل مستوي الفنادق والم

 -ثالثة نجوم اوالٌزٌد اجمالً مساحة الوحدات المبٌعه منها علً نصؾ اجمالً المساحات المبنٌه من الطالة االٌوائٌه للمشروع 

 2212لسنة  322ر الوزاري رلم االدارة التسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة مع مرعاه المرا

االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت ، بجهة : محل رلم  -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها 

 -الشٌخ زاٌد  -مجمع امرٌكانا بالزا  -مبنى الدوران  3

والمانون رلم  1172لسنة  122م الشركة باحكام المانون رلم شركة  ،  التجارٌة تلتز   KOUZINALTDكوزٌنا لٌمٌتد  -  421

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها  1172لسنة  121

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

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

، عن  8831برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122شركة باحكام المانون رلم التجارٌة تلتزم ال

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن - -ن المنظمة لهذا الؽرض ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

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

 -الشٌخ زاٌد  -مجمع امرٌكانا بالزا  -مبنى الدوران  3بجهة : محل رلم 

تصمٌم و بٌع  -شركة  ،  الدعاٌة و اإلعالن    CAIRO Media Solutions (CMSاهرة للحلول االعالنٌة             )الم -  432

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الوكالة االعالنٌة  -و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة 

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

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

 ٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات  -، عن الدعاٌة و اإلعالن  7212برلم  22111111،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -الوكالة االعالنٌة  -اإلعالنٌة 

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

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

 -فدان  722طرٌك الواحات -15عمارة  -كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول الشركة الحصول على

 -منطمة جلوبال  -لطاع ب

عالء سعد مندوه الشٌمً وشركائه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خٌوط ؼزل المطن والمخلوطات وخٌوط  -  431

واالربطة والضمادات الجراحٌة بانواعها والفوط الصحٌة وااللحفة واالؼطٌة المنزلٌة المتعددة  الحٌاكة بانواعها وانتاج المطن الطبً

الطبمات للعزل الحراري لالستخدامات الصناعٌة واالستخدام البشري كالمالبس الشتوٌة وبطانتها ) لطن شعر مفتح( من لصاصات 
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ا وتبٌٌض وصباؼة وتجهٌز االلمشة والخٌوط وطباعة االلمشة وانتاج المشة وانتاج االلمٌة المطنٌة والوبرٌات والترٌكو بانواعه

، عن الامة  7116برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222المالبس الداخلٌة والخارجٌة من المشة منسوجة   ،رأس مالها   

واالربطة والضمادات  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خٌوط ؼزل المطن والمخلوطات وخٌوط الحٌاكة بانواعها وانتاج المطن الطبً

الجراحٌة بانواعها والفوط الصحٌة وااللحفة واالؼطٌة المنزلٌة المتعددة الطبمات للعزل الحراري لالستخدامات الصناعٌة واالستخدام 

ا البشري كالمالبس الشتوٌة وبطانتها ) لطن شعر مفتح( من لصاصات المشة وانتاج االلمٌة المطنٌة والوبرٌات والترٌكو بانواعه

وتبٌٌض وصباؼة وتجهٌز االلمشة والخٌوط وطباعة االلمشة وانتاج المالبس الداخلٌة والخارجٌة من المشة منسوجة ، بجهة : ش 

 -كرداسة  -كفر حكٌم  -الشرٌؾ متفرع من شارع كفر حكٌم العمومً

عالء سعد مندوه الشٌمً وشركائه   شركة  ،  والترٌكو مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  -  432

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

لموانٌن واللوائح ، عن والترٌكو مع مراعاة احكام ا 7116برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش الشرٌؾ متفرع من شارع 

 -كرداسة  -كفر حكٌم  -كفر حكٌم العمومً

 شركة  ،  تجارة وبٌع وتوزٌع السٌارات.   Horizonهورٌزون لتجارة وتؤجٌر السٌارات  -  433

 السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(. تؤجٌر

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

 ت السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا

 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.

 ة وبٌع وتوزٌع السٌارات.، عن تجار 7157برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 تؤجٌر السٌارات )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن والتؤجٌر التموٌلً(.

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

 ا ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كم

 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  -مركز خدمات الحً الثانً  -ب  1فٌال رلم  -بالدور األول  4نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  " التصمٌمات المعمارٌة. "   Architecture & Interiorهاي بوٌنت للتصمٌمات واالستشارات الهندسٌة     -  434

لتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة با 

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

اإلنشاءات واألساسات والدٌكورات واألعمال الكهرومٌكانٌكٌة المماوالت العامة والمتخصصة بما فٌها أعمال المبانً و "

 والمعدنٌة.

، عن " التصمٌمات المعمارٌة.  8761برلم  22111112،لٌدت فى  122222222.222تصمٌم وتنفٌذ   ،رأس مالها    "

ة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلم "
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المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها 

 فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 

نً واإلنشاءات واألساسات والدٌكورات واألعمال الكهرومٌكانٌكٌة المماوالت العامة والمتخصصة بما فٌها أعمال المبا "

 والمعدنٌة.

 -الهرم  -حدائك األهرام  -البوابة األولً  -أ شارع الثروة المعدنٌة  218تصمٌم وتنفٌذ ، بجهة :  "

 ات المعمارٌة.شركة  ،  الوجه   Architecture & Interiorهاي بوٌنت للتصمٌمات واالستشارات الهندسٌة     -  435

 تورٌد التجهٌزات المنزلٌة واإلدارٌة المنمولة للمكاتب اإلدارٌة والشركات والمصانع والمستشفٌات والفنادق. "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة المصاعد والساللم المتحركة. "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة أجهزة التكٌٌؾ والتكٌٌفات المركزٌة. "

 االستٌراد والتصدٌر. "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1172لسنه  121ه باحكام المانون رلم تلتزم الشرك

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من   ،رأس مالها   

 المعمارٌة.، عن الوجهات  8761برلم  22111112،لٌدت فى  122222222.222

 تورٌد التجهٌزات المنزلٌة واإلدارٌة المنمولة للمكاتب اإلدارٌة والشركات والمصانع والمستشفٌات والفنادق. "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة المصاعد والساللم المتحركة. "

 تورٌد وتركٌب وصٌانة أجهزة التكٌٌؾ والتكٌٌفات المركزٌة. "

 االستٌراد والتصدٌر. "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس  1172لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

أ شارع الثروة  218الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من ، بجهة : 

 -الهرم  -ك األهرام حدائ -البوابة األولً  -المعدنٌة 

شركة  ،  الجهات المختصة وبما ال ٌخل    Architecture & Interiorهاي بوٌنت للتصمٌمات واالستشارات الهندسٌة     -  436

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن  8761برلم  22111112،لٌدت فى  122222222.222،رأس مالها     

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

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

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

حدائك  -البوابة األولً  -أ شارع الثروة المعدنٌة  218على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الشركة الحصول

 -الهرم  -األهرام 

شركة  ،  من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد    Consulting Padكونسلتنج باد  -  438

 ( 2223لسنه 64حدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ومشروعات التكنولوجٌا ال

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -14
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 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.حاضنات األ -15

،لٌدت فى  724112.222األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات   ،رأس مالها    -16

، عن من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  8721برلم  22111128

 ( 2223لسنه 64ة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم التكنولوجٌا الحدٌث

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13

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

 ل التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.حاضنات األعما -15

 -الدور الثانى -ش الدكتور دمحم صبحى  1األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -16

 - M4الوحده رلم  - 6شمه رلم 

 -حتوى العلمً والثمافً والفنً شركة  ،  إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه الم   Consulting Padكونسلتنج باد  -  437

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

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

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

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

العلمً  ، عن إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى 8721برلم  22111128،لٌدت فى  724112.222،رأس مالها     

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

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

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

 - M4الوحده رلم  - 6شمه رلم  -الدور الثانى -ش الدكتور دمحم صبحى  1على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات    Boutiqaat Adasatبوتٌكات عدسات  -  431

 العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 

من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك 

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

، عن " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  8754برلم  22111111فى  ،لٌدت 15222.222مع   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 

من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك 

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 -ش ثروت  16مع ، بجهة : 

بشان شركات االدارة  2212لسنة  322شركة  ،  مراعاه المرار الوزارى رلم    Boutiqaat Adasatبوتٌكات عدسات  -  442

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

المكمله او المرتبطه الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة  "

ٌجوز للشركة  -بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

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

بشان شركات االدارة  2212لسنة  322، عن مراعاه المرار الوزارى رلم  8754برلم  22111111،لٌدت فى  15222.222

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 

لمكمله او المرتبطه الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة ا "

ٌجوز للشركة  -بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

 16ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، بجهة : 

 -ثروت ش 

شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها    Boutiqaat Adasatبوتٌكات عدسات  -  441

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

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات 

، عن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج  8754برلم  22111111،لٌدت فى  15222.222،رأس مالها     

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

ش ثروت  16الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

- 

 شركة  ،  تورٌد وتركٌب وصٌانة اجهزة الحاسب االلى    CROWTECHSكروتكس  -  442

 بكات الحاسب االلىتصمٌم وتركٌب وصٌانة ش-

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

، عن تورٌد  8751برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات   ،رأس مالها    -

 ى وتركٌب وصٌانة اجهزة الحاسب االل

 تصمٌم وتركٌب وصٌانة شبكات الحاسب االلى-

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

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

 لمحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج ا -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 الجٌزه -الدلى  -ش عمان 41- 21شمة 12أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات ، بجهة : لدور  -

 شركة  ،  بمختلؾ أنواعها .    CROWTECHSكروتكس  -  443

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى-

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -



 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

 التورٌدات العمومٌة-

تسوٌك االلكترونى         ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ال-

 8751برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 ، عن بمختلؾ أنواعها . 

 وٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . إنتاج وتط -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال الحاسب االلى-

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة-

لكترونى         ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول التسوٌك اال-

 الجٌزه -الدلى  -ش عمان 41- 21شمة 12اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : لدور 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  شركة  ،  فى مصر او فى   CROWTECHSكروتكس  -  444

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  8751برلم  22111112لٌدت فى ، 122222.222،رأس مالها     

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

 -الدلى  -ش عمان 41- 21شمة 12ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لدور السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزم

 الجٌزه

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -مٌسان فاشون لتجارة المالبس   شركة  ،  تجارة وبٌع المالبس الجاهرة  -  445

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن تجارة وبٌع المالبس الجاهرة  8122برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222مالها   

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

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

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

 -شارع مصدق الدلى  125لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

صرؾ ) مع مراعاة ما ورد  -مٌاه  -الشركة العالمٌة الحدٌثة الدارة المشروعات المتكاملة   شركة  ،  األساسٌة ( كهرباء  -  446

االستثمار -  2227لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء رلم 

اضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط استصالح وتجهٌز األر- -العمارى

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

،لٌدت فى  122222222.222الوزراء رلم   ،رأس مالها   ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

لسنة  352صرؾ ) مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  -مٌاه  -، عن األساسٌة ( كهرباء  7123برلم  22111125

ألراضً استصالح وتجهٌز ا- -االستثمار العمارى-  2227لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228

بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً 

مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا 

 -المرٌة السٌاحٌة السادسة  -  3الدور 328ٌس الوزراء رلم ، بجهة : المناطك الصادر بها لرار رئ

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الشركة العالمٌة الحدٌثة الدارة المشروعات المتكاملة   شركة  ،   -  448

 -وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الامة -الامة وادارة وتشؽٌل الموالت والمراكز التجارٌة وسالسل االمداد -. 2227لسنة 



 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

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

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

برلم  22111125،لٌدت فى  122222222.222طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

الامة وادارة وتشؽٌل الموالت والمراكز التجارٌة -. 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352، عن  7123

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات -وسالسل االمداد 

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -المرٌة السٌاحٌة السادسة  -  3الدور 328بجهة : 

جمٌرا للتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  -  447

 ج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةخار

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227. 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةب اعمالها

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

، عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  7131برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222مالها   

 دى المدٌم فٌما عدا منطمةوالمناطك النائٌة والمناطك خارج الوا

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227. 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةب اعمالها

ً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : او الت

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحى االول  421المطعة 

 جمٌرا للتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  او -  441

 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 او 7131برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحى االول  421نشاطها. ، بجهة : المطعة 

 شركة  ،  تورٌد وتركٌب وصٌانة كامٌرات المرالبة   Sold outسولد أوت  -  452

 ارىالتسوٌك واالستثمار العم -

 الامة وتشؽٌل كول سنتر -

 تاجٌر واستئجار مساحات العمل



 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

 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

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

، عن تورٌد وتركٌب  7142برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 وصٌانة كامٌرات المرالبة

 التسوٌك واالستثمار العمارى -

 الامة وتشؽٌل كول سنتر -

 تاجٌر واستئجار مساحات العمل

 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

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

 -الشٌخ زاٌد  -اركان بالزا  4الدور الرابع مبنى - 411تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : مكتب 

 حته التنفٌذٌةشركة  ،  و الئ   Sold outسولد أوت  -  451

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

 نشاطها.

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 7142برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

 -الشٌخ زاٌد  -اركان بالزا  4الدور الرابع مبنى - 411نشاطها. ، بجهة : مكتب 

ٌجوز للشركة ان  -فرانسٌسكو للمماوالت العامة والتورٌدات الكهربائٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات الكهربائٌة  -  452

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

تحمٌك ؼرضها 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

، عن المماوالت العامة والتورٌدات الكهربائٌة  7182برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

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

 -العجوزه  -ش فرٌد شولى ) دسولى سابما(  3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 ادهم نبٌل اسماعٌل وشرٌكٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع للتعبئة والتؽلٌؾ -  453

 ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع للتعبئة والتؽلٌؾ 8737برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 مباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ل



 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

 -اوسٌم  -بشتٌل  -ش اسماعٌل لبٌب 1نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى   CORE AND SHELLكور اند شٌل  -  454

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

 ا على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونه

 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 االستثمار والتسوٌك العمارى 8732برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

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

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

 -الشٌخ زاٌد  -توٌن تاور-Aمبنى-1الدور -6نشاطها. ، بجهة : مكتب 

 ALSAIF INTERNATIONAL TECHNOLOGY FOR METALالسٌؾ العالمٌة لتمنٌة صناعة المعادن وتدوٌر المخلفات  -  455

INDUSTRY S.I.T.M    الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لوالب االلومنٌوم وتشكٌل -:  2218لسنة  82شركة  ،  انشطة داخل لانون

ألامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خطوط ومعدات واجهزه تدوٌر الممامه وفضالت االنشطه االنتاجٌه -عادن وصهر االلومنٌوم والم

 :2218لسنة  82والخدمٌه *انشطة خارج لانون 

التصدٌر *تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة -

، وكذا   ،رأس مالها   2218لسنه  82لشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم بهذا ا

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع -:  2218لسنة  82، عن انشطة داخل لانون  8785برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222

ألامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع خطوط ومعدات واجهزه تدوٌر الممامه - لوالب االلومنٌوم وتشكٌل وصهر االلومنٌوم والمعادن

 :2218لسنة  82وفضالت االنشطه االنتاجٌه والخدمٌه *انشطة خارج لانون 

التصدٌر *تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة -

- 162، وكذا ، بجهة : لطعة 2218لسنه  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الصؾ  -بجوار مصنع سنجر للطوب -امام مصنع مصر حلوان) لؽرؾ التبرٌد (-منطمة عرب ابو ساعد 

 :82روٌال لتصنٌع المواد الؽذائٌة   شركة  ،  نشاط داخل لانون  -  456

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 :82نشاط خارج لانون 

 تجارة وتوزٌع وتورٌد المواد الؽذائٌة.

 ة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشرك

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 اردة بذات المانون.االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الو



 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

، عن نشاط داخل لانون  7214برلم  22111127،لٌدت فى  222222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

82: 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة.

 :82نشاط خارج لانون 

 تجارة وتوزٌع وتورٌد المواد الؽذائٌة.

 تزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االل

 على ان ال تتمتع 2218لسنة  82الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ذات المانون.االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة ب

لطعةرلم  -مجمع مصانع مبارن  - 2مجمع أ -الدور األول  131ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : الوحدة الصناعٌةرلم 

 -اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة الثالثة - 146

ٌرها التً تزاول اعماال روٌال لتصنٌع المواد الؽذائٌة   شركة  ،  او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼ -  458

 شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها  7214برلم  22111127،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

 التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 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 ، بجهة : 

 -اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة الثالثة - 146لطعةرلم  -مجمع مصانع مبارن  - 2مع أمج -الدور األول  131الوحدة الصناعٌةرلم 

 82اٌجى برٌكس للمنتجات االسمنتٌة   شركة  ،  انشطة خاصة بمانون  -  457

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتى المفرغ والمصمت واالنترلون

 82انشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة

 لشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم ا

 ، وكذا التتمتع 2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

، عن انشطة  8728برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   

 82خاصة بمانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتى المفرغ والمصمت واالنترلون



 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

 82طة خارج لانون انش

 المماوالت العامة

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

 ، وكذا التتمتع 2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون األنشطة

 -كرداسة -بجواربنزٌنة مجدى الزمر -طرٌك ناهٌا بوالق  - 132ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : العماررلم 

 ٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهااٌجى برٌكس للمنتجات االسمنتٌة   شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼ -  451

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  8728برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 اعماال شبٌهةباعمالها

 ها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -كرداسة -بجواربنزٌنة مجدى الزمر - طرٌك ناهٌا بوالق - 132نشاطها. ، بجهة : العماررلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -كواى   شركة  ،  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -  462

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

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

 52222.222واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -، عن التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  8751برلم  22111111،لٌدت فى 

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

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

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

 -3الدور -2ش  2/4بٌتا جارنز ع 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.   AGجروب  امٌزنج انترناشٌونال -  461

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرض

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشؽٌل  8774برلم  22111113،لٌدت فى  52222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 وادارة المطاعم والكافترٌات.

 التوكٌالت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -اكتوبر 6 - 11الحً  -المحور الخدمً  64د تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : او التً ل

شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او    AGامٌزنج انترناشٌونال جروب  -  462

 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 فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  8774برلم  22111113،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 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

 -اكتوبر 6 - 11الحً  -المحور الخدمً  64نشاطها. ، بجهة : 

463  -  ً  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة رإٌة للتدرٌب والتطوٌر   شركة  ،  و ذلن طبما

 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 8155برلم  22111118،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع

 -العجوزه  - 2الدور-5شمة-ش عدنان المدنى متفرع من ش احمد عرابى 32نشاطها. ، بجهة : 

 وتنمٌة الموارد البشرٌةرإٌة للتدرٌب والتطوٌر   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب  -  464

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 راق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 



 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

، عن الامة وتشؽٌل  8155برلم  22111118،لٌدت فى  252222.222إدارة المشروعات مع مراعاه المرار   ،رأس مالها   

 نمٌة الموارد البشرٌةمركز العداد وتدرٌب وت

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 ق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األورا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 -العجوزه  - 2الدور-5شمة-ش عدنان المدنى متفرع من ش احمد عرابى 32إدارة المشروعات مع مراعاه المرار ، بجهة : 

دمحم أحمد سمٌر عبدالصمد مصطفً وشرٌكه   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  465

 الالزمة لمباشرة نشاطها.

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  7115برلم  22111128،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  - 2222أمام مجمع زاٌد  -أركان بالزا  31لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة التراخٌص الالزمة 

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن   QYM CITYلٌم سٌتى  -  466

 تصمٌم تطبٌمات الهاتؾ المحمول

  شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 نشاطها.

 ، عن الدعاٌة واالعالن 8728برلم  22111128،لٌدت فى  1222.222،رأس مالها     

 تصمٌم تطبٌمات الهاتؾ المحمول

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 لالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -الدلى  -ش مصدق  5 - 18الدوررلم  - 4نشاطها. ، بجهة : شمة 

 األمٌر للدعاٌة واالعالن   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة -  468

 زاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 كة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

، عن الدعاٌة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة  8764برلم  22111112،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 والمرئٌة

 اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -مطار امبابة -حوض االشرافٌة -ش عبد المجٌد عباس1نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة  -شركة رفٌؾ للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  " تصوٌر المستندات وكتابة الرسائل العلمٌة." إنشاءالجامعات  -  467

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

و فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك ؼرضها فى مصر ا

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

، عن " تصوٌر المستندات وكتابة الرسائل العلمٌة."  8121برلم  22111113،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -إنشاءالجامعات 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -السراٌات بٌن  -شارع أمٌن دروٌش  21على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات    Conrad for Integrated Worksكونراد لالعمال المتكاملة  -  461

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، عن مراعا 8117برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -فٌصل  -شارع األمٌردمحم مرسً متفرع من شارع دكتور الشٌن  11نشاطها. ، بجهة : 

 عامة.شركة  ،  المماوالت ال   Conrad for Integrated Worksكونراد لالعمال المتكاملة  -  482

 التورٌدات العمومٌة.

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة والمالٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28منصوص علٌها فً المادة المالٌة ال

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن المماوالت العامة. 8117برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222بموافمة   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة.

 تمدٌم االستشارات اإلدارٌة والمالٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة



 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

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة المالٌة المنصوص 

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -فٌصل  -شارع األمٌردمحم مرسً متفرع من شارع دكتور الشٌن  11بموافمة ، بجهة : 

 شركة  ،  و اجراءات الترخٌص بها   Conrad for Integrated Worksالعمال المتكاملة كونراد ل -  481

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 و تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن و اجراءات الترخٌص بها 8117برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222مالها   مع   ،رأس 

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -فٌصل  -شارع األمٌردمحم مرسً متفرع من شارع دكتور الشٌن  11مع ، بجهة : 

شركة  ،   تمٌم الخدمات    Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  482

 اللوجٌستٌة)الشحن والتفرٌػ(.

 االستثمار والتسوٌك العمارى.

 لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت لدى الؽٌر وتجارتها 

 التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها.

 * استؽالل وإدارة المناجم والمحاجر.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة.

 تجارة المواد البترولٌة ومشتماتها.

 اجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن تمٌم الخدمات  8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء   ،رأس مالها   

 اللوجٌستٌة)الشحن والتفرٌػ(.

 االستثمار والتسوٌك العمارى.

 تمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت لدى الؽٌر وتجارتهالنشر و 

 التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها.

 * استؽالل وإدارة المناجم والمحاجر.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة.

 تجارة المواد البترولٌة ومشتماتها.

 ٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والط

بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع  -برج الداخلٌة الجدٌد  -تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -ٌولٌومع شارع شرق نادي الترسانة 26

شركة  ،  كان ذلن إلنتاج    Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  483

 السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة وتشؽٌل وإدارة مالهً األطفال والمنتزهات والسوبر ماركت.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122شركةباحكام المانون رلم تلتزم ال

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

، عن كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222المماوالت   ،رأس مالها   

 التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة وتشؽٌل وإدارة مالهً األطفال والمنتزهات والسوبر ماركت.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

ٌولٌومع شارع شرق  26بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع  -برج الداخلٌة الجدٌد  -المماوالت ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -نادي الترسانة

 -1شركة  ،     Smart Information Systemsسمارت انفورمٌشن سٌستمس لشبكات الحاسب اآللً ونظم المعلومات  -  484

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 . 

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1، عن  8128برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها      -5

تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم 

 التكنولوجً . 

 بٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتط -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 -شارع جمال سالم من شارع مصدق  6، بجهة :  -5

شركة  ،     Smart Information Systemsسمارت انفورمٌشن سٌستمس لشبكات الحاسب اآللً ونظم المعلومات  -  485

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 علٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -12

 22111114،لٌدت فى  522222.222البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة   ،رأس مالها    إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و -11

 ، عن إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  8128برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -12

 -شارع جمال سالم من شارع مصدق  6ت وتمدٌم خدمات المٌمة ، بجهة : إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانا -11

شركة  ،     Smart Information Systemsسمارت انفورمٌشن سٌستمس لشبكات الحاسب اآللً ونظم المعلومات  -  486

 المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -12

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

توى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المح -15

، عن المضافة بعد الحصول  8128برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -والثمافً والفنً.

 علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 اء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنش -12

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -14

ملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى الت -15

 -شارع جمال سالم من شارع مصدق  6ٌجوز للشركة ، بجهة :  -والثمافً والفنً.

شركة  ،  ان    Smart Information Systemsسمارت انفورمٌشن سٌستمس لشبكات الحاسب اآللً ونظم المعلومات  -  488

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تكون ل

تحمٌك ؼرضها 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

 لمباشرة نشاطها

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  8128برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

مالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باع

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

شارع جمال سالم من  6ٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -شارع مصدق 

 -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس  شركة  ،  "الدعاٌة واالعالن "   SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  487

تمرات والحفالت العامة )فٌما عدا وكالة اعالنٌة " إلامة وتنظٌم المعارض والمإ تلٌفون( " -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  - المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة( "

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 

 لمعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . ا

تمدٌم خدمات رجال  ، عن "الدعاٌة واالعالن " 8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222إنتاج   ،رأس مالها    -

ت وكالة اعالنٌة " إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرا تلٌفون( " -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -االعمال )فاكس 

أعمال  - والحفالت العامة )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة( "

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات  -التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 

 ومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعل

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1 - 7إنتاج ، بجهة : الدور  -

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة    SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  481

 لمباشرة نشاطها

  

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222الها   ،رأس م  

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1 - 7الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور 

لكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات شركة  ،  المحتوي اإل   SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  472

 . 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 ل البٌانات أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداو -

 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   ،رأس مالها    -

 صوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . ، عن المحتوي اإللكترونً ب 8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 ت أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانا -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ش  1 - 7المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و ، بجهة : الدور  -

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -احمد رضا المتفرع من الثالثٌن 

 شركة  ،  الرسوم الصناعٌة .   SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  471

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة. -

اللمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و ا -

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

،  8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222س مالها   التكنولوجٌا الحدٌثة) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج   ،رأ

 عن الرسوم الصناعٌة .

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة. -

االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص  الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والالسلكٌه و -

 من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  -

 -المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1 - 7جهة : الدور التكنولوجٌا الحدٌثة) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج ، ب

 -الهرم 

 ( 2223لسنه  64شركة  ،  الحربى رلم    SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  472

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 ت والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارا -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -

 والثمافً والفنً.

 رٌةالتوكٌالت التجا "

 8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222والمانون   ،رأس مالها    1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ( 2223لسنه  64، عن الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 دراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات وال -

 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.

 التوكٌالت التجارٌة "

المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1 - 7والمانون ، بجهة : الدور  1172لسنه  122لتزم الشركه باحكام المانون رلم ت

 -الهرم  -

شركة     MALYAAN                                 TECHNOLOGY                            SYSTEMSملٌان النظمة التكنولوجٌا  -  473

 ، . ) 

التجارة االكترونٌة عبر االنترنت والتسوٌك للمنتجات الؽذائٌة والزراعٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان 

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن ( . 7122برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

التجارة االكترونٌة عبر االنترنت والتسوٌك للمنتجات الؽذائٌة والزراعٌة   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز 

شارع ابى  12الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الدلى  -إمامة

           AMGAD CONTRATORS          FOR REAL   ESTATEمجاد للمماوالت العامة والتسوٌك واالستثمار العمارى أ -  474

    & INVESTMENT   شركة  ،  المماوالت العامة 

 االستثمار العمارى

 ماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اع

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 7121برلم  22111125،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها      



 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

 االستثمار العمارى

 ن الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه م

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن وا

 -الهرم  -ش خالد امٌن من ش العرٌش47نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    Expert Consultاكسبرت كونسلت  -  475

 التمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالوالدراسات المتعلمةب

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 اعداد األبحاث العلمٌة

 ٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌرتجارة وتوزٌع وتسوٌك وصناعة األدو

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

، عن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة  7163برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها      -

 بمناسبةزٌادةرأس المالواالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم 

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 اعداد األبحاث العلمٌة

 تحضرات الصٌدالنٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌرتجارة وتوزٌع وتسوٌك وصناعة األدوٌة والمس

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 -اكتوبر 6 - 8/2لطعة - 8مجاورة -2، بجهة : حً  -

 شركة  ،  إلامة وتنظٌم المإتمرات العلمٌة   Expert Consultاكسبرت كونسلت  -  476

 اعداد ورش العمل العلمٌة -

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 إلامة وتنظٌم المإتمرات العلمٌة 7163برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     



 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

 اعداد ورش العمل العلمٌة -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -اكتوبر 6 - 8/2لطعة - 8مجاورة -2نشاطها. ، بجهة : حً 

 التسوٌك و االستثمار العماري. -كوالٌتً للتنمٌة العمارٌة   شركة  ،   -  478

 راء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .ش -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

التسوٌك و االستثمار  -، عن  8725برلم  22111126،لٌدت فى  5222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 العماري.

 و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .شراء و بٌع  -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 الوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً و

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 -اكتوبر 6 -المستمبل  - 6الحً - 181عمارة - 6ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : شمة 

ي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال كوالٌتً للتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  او تشترن با -  477

 شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموا

 نشاطها.

، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها  8725برلم  22111126،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ؼرضها 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



 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -المستمبل  - 6الحً - 181عمارة - 6نشاطها. ، بجهة : شمة 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة    Prism Solutionsبرٌزم سولٌتشنز   -  471

 نشاطها 

لشركة الحصول على كافة التراخٌص ، عن السارٌة وعلى ا 8171برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 -شارع مصدق  25الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

المورد للتجارة والتورٌدات   شركة  ،  تجارة وتوزٌع وتورٌد األدوات المكتبٌة والهندسٌة والخردوات والعاب األطفال  -  412

والهداٌا واالكسسوارات والمنتجات الزراعٌة والصناعٌة  والزى المدرسى والرٌاضى والرسمى والشنط الجلد والبالستٌن والمماش

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -واألدوات والمستلزمات واالالت الكهربائٌة 

 - تصوٌر مستندات -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  تجارة الجملة والتجزئة " الدعاٌة واالعالن " -التورٌدات العمومٌة  -

 8717برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -الطباعة لدى الؽٌر  -تلٌفون(  -كتابة كمبٌوتر 

، عن تجارة وتوزٌع وتورٌد األدوات المكتبٌة والهندسٌة والخردوات والعاب األطفال والزى المدرسى والرٌاضى والرسمى والشنط 

 -الهداٌا واالكسسوارات والمنتجات الزراعٌة والصناعٌة واألدوات والمستلزمات واالالت الكهربائٌة الجلد والبالستٌن والمماش و

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  تجارة الجملة والتجزئة " الدعاٌة واالعالن " -التورٌدات العمومٌة  -

 -العمرانٌة  -ش الٌابان  3ٌجوز للشركة ، بجهة :  -الطباعة لدى الؽٌر  -تلٌفون(  -كتابة كمبٌوتر 

المورد للتجارة والتورٌدات   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -  411

تحمٌك ؼرضها 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

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  8717برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 تشتر

 -ش الٌابان  3واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -العمرانٌة 

 ALSAIF INTERNATIONAL TECHNOLOGY FOR METALر المخلفات السٌؾ العالمٌة لتمنٌة صناعة المعادن وتدوٌ -  412

INDUSTRY S.I.T.M    التصدٌر -شركة  ،  التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون- 

عماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ا

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  8785برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -التصدٌر -والحوافز الواردة بذات المانون 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

امام -منطمة عرب ابو ساعد - 162وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة السارٌة 

 -الصؾ  -بجوار مصنع سنجر للطوب -مصنع مصر حلوان) لؽرؾ التبرٌد (

رز وتدرٌج وتشمٌع :  الامة وتشؽٌل مصنع محطة لف82شركة  ،  " أنشطة داخل لانون    ASmah Foodsاسماه فودز  -  413

 وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة.



 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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة. "

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

ضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األرا

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

، عن "  8122برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء   ،رأس مالها   

 ز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة والمواد الؽذائٌة.:  الامة وتشؽٌل مصنع محطة لفر82أنشطة داخل لانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة. "

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  "

ً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراض

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -خدمات  6عمارة  -الدور الثانً  - 3فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء ، بجهة : مكتب 

- 

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352كة  ،  رلم شر   ASmah Foodsاسماه فودز  -  414

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 ن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌ "

 إلامة المزارع السمكٌة. "

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  "

رلم  ، عن 8122برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس   ،رأس مالها   

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 للحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو ا "

 إلامة المزارع السمكٌة. "

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة  "

لشٌخ زاٌد ا -بٌفرلً هٌلز  -خدمات  6عمارة  -الدور الثانً  - 3شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس ، بجهة : مكتب 

- 

 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352شركة  ،  الوزراء رلم    ASmah Foodsاسماه فودز  -  415

 . 2227لسنة 

 :82أنشطة خارج لانون  "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات (فٌما عدا المعارض السٌاحٌة)

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. "

على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2218لسنة  82?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 2228لسنة  352، عن الوزراء رلم  8122برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها    االستثمار بالضمانات  

 . 2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 



 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

 :82أنشطة خارج لانون  "

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات (فٌما عدا المعارض السٌاحٌة)

 .االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لالنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2218لسنة  82?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -خدمات  6عمارة  -الدور الثانً  - 3، بجهة : مكتب  االستثمار بالضمانات

لسنه  122شركة  ،  و الحوافز الواردة بذات المانون.  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم    ASmah Foodsاسماه فودز  -  416

ل الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعما 1172لسنه 121والمانون رلم  1172

فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

التى تزاول اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها -المنظمة لهذا الؽرض 

، عن و الحوافز  8122برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1172لسنه 121والمانون رلم  1172لسنه  122الواردة بذات المانون.  تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

لتى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ا

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -خدمات  6عمارة  -الدور الثانً  - 3مكتب 

شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    ASmah Foodsاسماه فودز  -  418

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ارج كما ٌجوز لها ، عن تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخ 8122برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

عمارة  -الدور الثانً  - 3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلً هٌلز  -خدمات  6

الشروق لحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  -  417

  -باشرة نشاطها احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم

  

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  8185برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -العٌاط  -كفر الضبعى  -بجوار مسجد الضبعى  -طرٌك مصر اسٌوط الزراعى  ، بجهة : -نشاطها 

الشروق لحفظ وتبرٌد الحاصالت الزراعٌة   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل. " إلامة وتشؽٌل  -  411

ذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها." إلامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة 

فى الخارج  من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او

، عن  8185برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

" الامة وتشؽٌل صوامع حفظ وتخزٌن الؽالل. " إلامة وتشؽٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات 

ائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها." إلامة وتشؽٌل مصنع محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الصناعٌة والمواد الؽذ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الزراعٌة 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

 -العٌاط  -كفر الضبعى  -بجوار مسجد الضبعى  -بجهة : طرٌك مصر اسٌوط الزراعى 



 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

شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر وعلً االخص استٌراد الماكٌنات و االالت و    FREE MAC TRADINGفرى مان للتجارة  -  522

 والتوكٌالت التجارٌةالمعدات 

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة   122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 تصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخ

،لٌدت  2222222.222المماوالت العامةالتورٌدات العمومٌة و على االخص الماكٌنات و االالت والمعداتالتجارة   ،رأس مالها   

 دات والتوكٌالت التجارٌة، عن االستٌراد والتصدٌر وعلً االخص استٌراد الماكٌنات و االالت و المع 8118برلم  22111111فى 

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة   122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات 

الدور االرضى  3المماوالت العامةالتورٌدات العمومٌة و على االخص الماكٌنات و االالت والمعداتالتجارة ، بجهة : ة شمةرلم 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر -المجاورة االولى  51لطعةرلم 

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  -شركة  ،     Buddys Foodبادٌز فوود  -  521

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً 

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  إدارة المشروعات مع مراعاه من  28مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجوز  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها   2212لسنة  322المرار الوزارى رلم 

تمدٌم االستشارات ) فٌما  -، عن  7225برلم  22111127،لٌدت فى  12222.222للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة 

نون سوق رأس المال من لا 28عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما  2212لسنة  322والئحته التنفٌذٌة (  إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ع  166ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :  -ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  

شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة    Buddys Foodز فوود بادٌ -  522

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  7225برلم  22111127،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

اعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة ب

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ع  166اخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

تجارة وتورٌد وتوزٌع المواد الؽذائٌة والمشروبات )عدا  -شركة  ،     First Foodفٌرست فوود العربٌة الدارة المطاعم  -  523

 الكحولٌه( ومستلزمات الضٌافه

 المشروبات )عدا الكحولٌه(تورٌد المواد الؽذائٌه الساخنه والبارده و -

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات -

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -



 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

 مماوالت االعمال الهندسٌة والتجهٌزات الطبٌة الشاملة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

تجارة وتورٌد وتوزٌع المواد الؽذائٌة والمشروبات  -، عن  7212برلم  22111127،لٌدت فى  12222.222او   ،رأس مالها   

 )عدا الكحولٌه( ومستلزمات الضٌافه

 رٌد المواد الؽذائٌه الساخنه والبارده والمشروبات )عدا الكحولٌه(تو -

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات -

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 مماوالت االعمال الهندسٌة والتجهٌزات الطبٌة الشاملة

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز 

 -الدلى  -ش جابربن حٌان 32او ، بجهة : 

شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً    First Foodفٌرست فوود العربٌة الدارة المطاعم  -  524

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 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.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  7212برلم  22111127ت فى ،لٌد 12222.222،رأس مالها     

 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

 -الدلى  -ش جابربن حٌان 32نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    EDCأى دى سى لالستشارات الهندسٌة -  525

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

 الستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةرأس المال وا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 اعمال التصمٌمات الهندسٌة

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

،لٌدت  122222.222لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها   ،رأس مالها   ٌجوز ل

، عن تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  8726برلم  22111128فى 

 المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة



 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

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28المنصوص علٌها فً المادة 

 اعمال التصمٌمات الهندسٌة

 بشرٌةالامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد ال

 -الوفاء واالمل  - 42ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ، بجهة : عمار رلم 

 -شارع الهرم 

 شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   EDCأى دى سى لالستشارات الهندسٌة -  526

 صر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 نشاطها.

 ، عن التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 8726برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222 ،رأس مالها    

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة 

 -شارع الهرم  -الوفاء واالمل  - 42نشاطها. ، بجهة : عمار رلم 

ٌجوز للشركة ان  -ة التورٌدات العمومٌ  -مون روز اٌجٌبت   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  528

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانو

 لمباشرة نشاطها

  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  8724برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -مٌة التورٌدات العمو

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

نون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام الما

 - 222شمة -6مجمع رامو مبنً اداري  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وادي الربٌع 

 -الحً المتمٌز 

 شركة  ،  المماوالت العامة   ENGAZإنجاز لالنشاءات و االستشارات الهندسٌة -  527

 المماوالت المتخصصة

 المماوالت المتكاملة

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 تجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة وال



 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

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 التسوٌك و االستثمار العمارى .

،لٌدت  122222.222تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم   ،رأس مالها   

 ، عن المماوالت العامة 8742برلم  22111111فى 

 المماوالت المتخصصة

 المماوالت المتكاملة

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 ٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكن

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 التسوٌك و االستثمار العمارى .

 -منشاه المناطر -تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم ، بجهة : بهرمس 

 شركة  ،  بمناسبةزٌادةرأس المال   ENGAZإنجاز لالنشاءات و االستشارات الهندسٌة -  521

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

لدعاٌة واالعالنالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونااالشراؾ على تنفٌذ المشروعاتالمٌام بؤعمال ا

 التشطٌبات والدٌكوراعداد التصمٌمات الهندسٌة

 المٌام بؤعمال الشحن البرى والبحرى والجوى

، عن  8742برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222أس مالها   الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد   ،ر

 بمناسبةزٌادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

واالعالنالتورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونااالشراؾ على تنفٌذ المشروعاتالمٌام بؤعمال  الدعاٌة

 التشطٌبات والدٌكوراعداد التصمٌمات الهندسٌة

 المٌام بؤعمال الشحن البرى والبحرى والجوى

 -منشاه المناطر -هرمس الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد ، بجهة : ب

شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات    HEALTH AND BEAUTYهٌلث اند بٌوتى للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  -  512

 ٌةالسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  8126برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -بنى سوٌؾ  -شارع المزارع الممبل  12التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 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

صناعة  -1شركة  ،     Fana Egypt Limited for Electronic Servicesفانا مصر المحدودة للخدمات اإللكترونٌة  -  511

بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة  تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت

 التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 ٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطب -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1، عن  8142برلم  22111118،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها      -5

مله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم تش

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 نشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإ -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

 -المهندسٌن  -شارع لبنان  57الدور الثانً اإلداري بالعمار رلم  - 1، بجهة : شمة رلم  -5

شركة  ،  إدخال البٌانات    Fana Egypt Limited for Electronic Servicesات اإللكترونٌة فانا مصر المحدودة للخدم -  512

 علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 لتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌؾ وا -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

، عن إدخال البٌانات  8142برلم  22111118،لٌدت فى  52222.222إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد   ،رأس مالها    -12

 علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 لٌها . إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ع -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

 -المهندسٌن  -شارع لبنان  57الدور الثانً اإلداري بالعمار رلم  - 1شاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد ، بجهة : شمة رلم إن -12
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 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  الباحثٌن    Fana Egypt Limited for Electronic Servicesفانا مصر المحدودة للخدمات اإللكترونٌة  -  513

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز  -، عن الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات.  8142برلم  22111118،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

حة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصل

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا

 -المهندسٌن  -شارع لبنان  57الدور الثانً اإلداري بالعمار رلم  - 1الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 
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EGYPT    شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها

الشركة الحصول على بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  8116برلم  22111111،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

ذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌ

 -شارع وادى النٌل  1واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن 
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EGYPT    شركة  ،  " تمدٌم االستشارات فى مجال التمنٌات االلكترونٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . بٌع كاؾ مستلزمات مجال  28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  مجال

 التمنٌات االلكترونٌة و الحلول المتعلمة بالبرامج االلكترونٌة

،  8116برلم  22111111،لٌدت فى  12222.222أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد   ،رأس مالها   -"

عن " تمدٌم االستشارات فى مجال التمنٌات االلكترونٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم 

وراق بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األ

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . بٌع كاؾ مستلزمات مجال التمنٌات  28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 االلكترونٌة و الحلول المتعلمة بالبرامج االلكترونٌة

 - المهندسٌن -شارع وادى النٌل  1أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد ، بجهة : -"
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EGYPT   . شركة  ،  البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها 

 وتشؽٌلها والتدرٌب أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

برلم  22111111،لٌدت فى  12222.222لشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   ا

 ، عن البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 8116
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ها والتدرٌب أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌل -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 -المهندسٌن  -شارع وادى النٌل  1وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة :  الشركات

مسعود دمحم سعد عبدالرحمن و شرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة بوٌات على البارد مع مراعاة  -  518

 ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة بوٌات على  7216برلم  22111122،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

البارد مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 

 -متر فى المنطمة الصناعٌة الثالثة 322زن الشبابمنطمة مخا12، بجهة : لطعة رلم 

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع مستحضرات التجمٌل  82منى وهٌب وشهٌرة عادل   شركة  ،  انشطه داخل لانون  -  517

 والعناٌة بالبشرة

 االلطان بجمٌع انواعهاتجاره الجمله والتجزئه لجمٌع مستحضرات ومستلزمات العناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه و "

توزٌع وتورٌد جمٌع مستحضرات التجمٌل والعناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه  -:  التصدٌر  82* انشطه خارج لانون  "

 والمنظفات

الشرط *تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

: الامة  82، عن انشطه داخل لانون  8818برلم  22111126،لٌدت فى  1222222.222ٌسمط حمها فً التمتع   ،رأس مالها   

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع مستحضرات التجمٌل والعناٌة بالبشرة

 وااللطان بجمٌع انواعهاتجاره الجمله والتجزئه لجمٌع مستحضرات ومستلزمات العناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه  "

توزٌع وتورٌد جمٌع مستحضرات التجمٌل والعناٌة بالبشرة والمنسوجات المطنٌه  -:  التصدٌر  82* انشطه خارج لانون  "

 والمنظفات

الشرط  *تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا

 -كوم اوشٌم  -المرحله االولى منطمه الفتح الصناعٌة 33ٌسمط حمها فً التمتع ، بجهة : 

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها    Latifa Consultingشركة لطٌفة لالستشارات  -  511

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 بماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن ط

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  8711برلم  22111113،لٌدت فى  1222.222،رأس مالها     

 ها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اول

 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 حسٌن سعٌد1نشاطها. ، بجهة : 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة    Latifa Consultingة لطٌفة لالستشارات شرك -  522

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 ة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌ

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 التسوٌك العمارى

 التسوٌك االلكترونً

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

، عن تمدٌم االستشارات )فٌما عدا  8711برلم  22111113،لٌدت فى  1222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 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( . 28لٌها فً المادة ع

 التسوٌك العمارى

 التسوٌك االلكترونً

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم  -ش حسٌن سعٌد1او التً لد تعاونها ، بجهة : 

شركة حلوانى سفنكس   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة  -  521

 نشاطها

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  8113برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 -لسم العجوزة  -ملن عبدالستار ٌس جمعة  -ٌولٌو 26ش  164هة : التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بج

ٌجوز للشركة ان تكون  -التصدٌر.  شركة  ،  " االستثمار العمارى. "   Crops Valleyكروبس فالً لالستشارات  -  522

التى لد تعاونها على تحمٌك  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

مة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالز

 لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة  -التصدٌر.  ، عن " االستثمار العمارى. " 8127برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك ؼرضها ف

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الزهراء  شارع 45لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة حلوانى سفنكس   شركة  ،  "الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وبٌع المخبوزات والحلوى من العجٌن والحلوى الجافة  -  523

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -واالؼذٌة والمشروبات " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الش

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن "الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وبٌع  8113برلم  22111114،لٌدت فى  1222222.222  الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها 

ٌجوز  -المخبوزات والحلوى من العجٌن والحلوى الجافة واالؼذٌة والمشروبات " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 

ركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الش



 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

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

لسم  -ملن عبدالستار ٌس جمعة  -ٌولٌو 26ش  164الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 -العجوزة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل محطة لتصنٌع و انتاج الخرسانة    SKY READY MIXسكاى رٌدى مٌكس للخرسانة الجاهزة  -  524

ال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعما -الجاهزة 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن الامة  8135برلم  22111114،لٌدت فى  22222222.222كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    على

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتشؽٌل محطة لتصنٌع و انتاج الخرسانة الجاهزة 

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعماله

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 6الحى السابع امام نادى  227لالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ا

 -اكتوبر 

ٌجوز للشركة  -نٌوفوود للصناعات الؽذائٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز و تعبئة جمٌع المواد الؽذائٌة  -  525

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى 

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز  8141برلم  22111118،لٌدت فى  522222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -و تعبئة جمٌع المواد الؽذائٌة 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -38شمة  -الدور الثالث  -أ شارع جهٌنة 4على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الشركة الحصول

 اٌمن عبدالمطلب عبدالجواد اللولو   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. -  526

لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة ، عن الحصول ع 8184برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 -الحى االول  - 2مج- 316ع- 7نشاطها. ، بجهة : شمة

االستثمار العمارى *انشطة خارج -:  2218لسنة  82اٌمن عبدالمطلب عبدالجواد اللولو   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  528

 المماوالت العامة-:  2218لسنة  82لانون 

ابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط *تلتزم الشركه بإفراد حس

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

مانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   بالضمانات والحوافز الواردة بذات ال

االستثمار العمارى *انشطة -:  2218لسنة  82، عن انشطة داخل لانون  8184برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222

 المماوالت العامة-:  2218لسنة  82خارج لانون 

ات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط *تلتزم الشركه بإفراد حساب

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

- 7نون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمةبالضمانات والحوافز الواردة بذات الما

 -الحى االول  - 2مج- 316ع

 المتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  527

 البوابات -اجهزه االنذار -رات المرالبةتورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌ -

 االلكترونٌة( ومعدات السالمة وإطفاء الحرٌك واألنظمة وصٌانتها الكهرومٌكانٌكٌة وصٌانتها

 2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 



 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

 مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها

 وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الامة وتشؽٌل وادارة المدارس

 الدولٌة(

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 8868برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها      -

 البوابات -اجهزه االنذار -ت المرالبةتورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌرا -

 االلكترونٌة( ومعدات السالمة وإطفاء الحرٌك واألنظمة وصٌانتها الكهرومٌكانٌكٌة وصٌانتها

 2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 مماوالت إنشاء المبانى التعلٌمٌة بكافة انواعها

 تمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارسالامة وتشؽٌل وادارة المدارس و

 الدولٌة(

 -اكتوبر 6 -ن زهرة اكتوبر 46، بجهة :  -

 المماوالت المتكاملة-سوفارى للمماوالت و التورٌدات العمومٌة   شركة  ،   -  521

 التورٌدات العمومٌة-

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اكٌاس النظافة و تورٌدها وتصنٌعها لدى الؽٌر-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ف

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 المماوالت المتكاملة-، عن  8776

 التورٌدات العمومٌة-

 امة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اكٌاس النظافة و تورٌدها وتصنٌعها لدى الؽٌرال-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 لهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ا

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

ش محً  21الدور التاسع بالعمار رلم  122مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمه رلم 

 -المهندسٌن  -الدٌن ابو العز 

 ت و التورٌدات العمومٌة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةسوفارى للمماوال -  532

 نشاطها

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8776برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     



 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

 -المهندسٌن  -عز ش محً الدٌن ابو ال 21الدور التاسع بالعمار رلم  122نشاطها ، بجهة : شمه رلم 

 :2218لسنة  82دمحم ابراهٌم سٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  531

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

 لكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإل -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 :2218لسنة  82، عن انشطة داخل لانون  8152برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها      -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها -

 ترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللك -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 -ش مصدق  5 -الدور الرابع4، بجهة : شمة  -

دمحم ابراهٌم سٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد  -  532

 الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة.

 ٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوج -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.  -

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -: 2218لسنة  82"انشطة خارج لانون 

برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222الستحواذ وكذا االستشارات   ،رأس مالها   بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال وا

، عن إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات  8152

 المعنٌة.

 ٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوج -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.  -

تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة  -: 2218لسنة  82"انشطة خارج لانون 

 -ش مصدق  5 -الدور الرابع4الستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : شمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال وا

دمحم ابراهٌم سٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة  -  533

الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( تلتزم 28المنصوص علٌها فً المادة 

مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

فز الواردة بذات المانون. ، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوا2218لسنه  82بمانون االستثمار رلم 



 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

، عن المالٌة عن األوراق المالٌة  8152برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (  28ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

زم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط تلت

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -ش مصدق  5 -الدور الرابع4وافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : شمة االستثمار بالضمانات والح

دمحم ابراهٌم سٌد وشرٌكٌه   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  -  534

 لمباشرة نشاطها.

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  8152برلم  22111118 ،لٌدت فى 322222.222،رأس مالها     

 -ش مصدق  5 -الدور الرابع4على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شمة 

لمناطك النائٌة سما اكتوبر لالستثمار العماري   شركة  ،  "االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وا -  535

وما  2228لسنة  352والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -.  2227لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها ال

، عن "االستثمار  8173برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

ناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والم

ٌجوز  -.  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى

 165تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : فٌال 

 -الحً المتمٌز 

الئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام سما اكتوبر لالستثمار العماري   شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون و -  536

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  8173برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال اح

 -الحً المتمٌز  165

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة  شركة  ،  "   Worlds8مجموعة العوالم السبعة   -  538

 حٌة.والمرى السٌا

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع  "

 مل نشاط الوساطه فى التامٌن.التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال ٌش

 التجارة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت. "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. "

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً  ، عن " 8848برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222الوساطة   ،رأس مالها    "

 ٌاحٌة.للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى الس

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

السٌاحه العالجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعالجٌة فى جمٌع  "

 ٌشمل نشاط الوساطه فى التامٌن.التخصصات لعالجهم وكل ما سبك ال 

 التجارة اإللكترونٌة عبر اإلنترنت. "

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. "



 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

 -الهرم  - 6عمارة  387 -الدور الثالث  - 436الوساطة ، بجهة : شمة  "

 لطالب بالجامعات األجنبٌة.شركة  ،  فً إنهاء إجراءات الحاق ا   Worlds8مجموعة العوالم السبعة   -  537

 تلٌفون). -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال (فاكس  "

 التورٌدات العمومٌة. "

 تجارة الجملة والتجزئة لألجهزة الرٌاضٌة. "

 تجارة الجملة والتجزئة لألدوات الصحٌة. "

 تجارة مواد البناء. "

 حجز التذاكر الرٌاضٌة. "

 التسوٌك العماري. "

 تجارة الجملة والتجزئة لزٌت الزٌتون. "

 تجارة الجملة والتجزئة للفحم. "

 122222.222إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات والمعارض ) ماعدا المعارض السٌاحٌة( )   ،رأس مالها    "

 الجامعات األجنبٌة.، عن فً إنهاء إجراءات الحاق الطالب ب 8848برلم  22111124،لٌدت فى 

 تلٌفون). -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال (فاكس  "

 التورٌدات العمومٌة. "

 تجارة الجملة والتجزئة لألجهزة الرٌاضٌة. "

 تجارة الجملة والتجزئة لألدوات الصحٌة. "

 تجارة مواد البناء. "

 حجز التذاكر الرٌاضٌة. "

 عماري.التسوٌك ال "

 تجارة الجملة والتجزئة لزٌت الزٌتون. "

 تجارة الجملة والتجزئة للفحم. "

 -الدور الثالث  - 436إلامة وتنظٌم الحفالت العامة والمإتمرات والمعارض ) ماعدا المعارض السٌاحٌة( ) ، بجهة : شمة  "

 -الهرم  - 6عمارة  387

ٌة   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد الصابح لتعبئة وبٌع وتسوٌك المواد الؽذائ -  531

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  8174برلم  22111117،لٌدت فى  5222222.222،رأس مالها     

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -عمارة بانوراما  -شارع االهرام 1التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 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

شركة  ،  و مستحضرات التجمٌل والمطهرات والنظفات و    PROGRESS PHARMA GROUPبروجرس فارما جروب  -  542

الكٌماوٌات والمكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و اإلضافات البٌطرٌة و المركزات و اللماحات واالعشاب الطبٌة و النباتات 

 ة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌةالعطرٌة و األؼذٌة الخاصة و المنظفات الصناعٌ

تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

 122222.222،رأس مالها   وكذا التتمتع    2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن و مستحضرات التجمٌل والمطهرات والنظفات و الكٌماوٌات والمكمالت الؽذائٌة و  8713برلم  22111128،لٌدت فى 

المستلزمات الطبٌة و اإلضافات البٌطرٌة و المركزات و اللماحات واالعشاب الطبٌة و النباتات العطرٌة و األؼذٌة الخاصة و 

 اعٌة و المبٌدات و العطور و األجهزة الطبٌةالمنظفات الصن

تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

شارع جامعة  1، بجهة :  وكذا التتمتع 2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -مٌدان الجٌزه  -الماهره 

شركة  ،  األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات    PROGRESS PHARMA GROUPبروجرس فارما جروب  -  541

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى -والحوافز الواردة بذات المانون 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها وعلى الشركة

  

، عن األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  8713برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -الواردة بذات المانون 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -مٌدان الجٌزه  -شارع جامعة الماهره  1شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

جرٌن هٌفن الدارة وتشؽٌل المدارس   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز  -  542

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -رس الدولٌة( مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدا

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

كام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  8876برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -مدارس الدولٌة( المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا ال

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

 -والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : ابورواش من طرٌك المحوالت 

 -كرداسة  -زمام ابو رواش 

،رأس مالها    جرٌن هٌفن الدارة وتشؽٌل المدارس   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  -  543

، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  8876برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222

 -كرداسة  -زمام ابو رواش  -ابورواش من طرٌك المحوالت 

لشركة ان تكون لها مصلحة او ٌجوز ل -ٌونٌجٌت   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  544

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  7222برلم  22111122،لٌدت فى  25222.222مالها   

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 



 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

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

 -الشٌخ زاٌد  -الدور االرضى -المجاورة االولى-8الحى-112التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌال

ستٌكٌة  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحصن للصناعات المتكاملة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البال -  545

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -وتشكٌل المعادن 

و شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة   ، عن الامة وتشؽٌل مصنع 8713برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل المعادن 

 وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

-مخازن الشباب -815والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

 -المنطمة الصناعٌة 

 سفٌر للمماوالت   شركة  ،  ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  546

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

ً  8111برلم  22111114،لٌدت فى  6222.222،رأس مالها       ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة ، عن ذلن طبما

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي - 21الكٌلو  -المرٌة الذكٌة- A12نشاطها. ، بجهة : لطعة 

 شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةسفٌر للمماوالت    -  548

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

،لٌدت  6222.222للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة   ،رأس مالها   

 لمماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة، عن ا 8111برلم  22111114فى 

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -



 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

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –ٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وب -

 -المرٌة الذكٌة- A12للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة ، بجهة : لطعة 

 -اكتوبر 6 -اوي طرٌك مصر اسكندرٌة الصحر- 21الكٌلو 

 سفٌر للمماوالت   شركة  ،  واإلدارٌة والترفٌهٌة -  547

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة)فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 حدة(لكل معرض على 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ، عن واإلدارٌة والترفٌهٌة 8111برلم  22111114،لٌدت فى  6222.222تلحمها بها و   ،رأس مالها   

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والحفالت العامة)فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة

 لكل معرض على حدة(

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -اكتوبر 6 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي - 21الكٌلو  -ة الذكٌةالمرٌ- A12تلحمها بها و ، بجهة : لطعة 

ولٌد سعٌد عبد الفتاح محمود وشرٌكة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌفصابون التوالٌت والمنظفات  -  541

 والمطهرات

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌفصابون  8168برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 التوالٌت والمنظفات والمطهرات

 تراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 -اكتوبر 6 - 322المنطمه الصناعٌة مخازن الشباب  -127نشاطها. ، بجهة : المصنع الكائن بالمطعه رلم 

 المماوالت العامة وان سٌتى للمماوالت العامة و االستثمار العمارى   شركة  ،  " -  552

 االستثمار العمارى . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ت التجارٌة تؤجٌر و استئجار المحالت و الموال "

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

  



 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

 المماوالت العامة ، عن " 8815برلم  22111123،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 االستثمار العمارى . "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ئجار المحالت و الموالت التجارٌة تؤجٌر و است "

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

 -بابل  21والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 دانوب لالستثمار والتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  التطوٌر العماري -  551

 ت العامةالمماوال

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 الامة وتشؽٌل وادارة الموالت التجارٌة -

 تجارة السٌارات -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم 

،لٌدت فى  222222222.222الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ، عن التطوٌر العماري 7252برلم  22111122

 امةالمماوالت الع

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 الامة وتشؽٌل وادارة الموالت التجارٌة -

 تجارة السٌارات -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 - 5الحى االول مج 47عماره  8الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : شمه رلم 

 -الشٌخ زاٌد 

تنمٌة العمارٌة   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً دانوب لالستثمار وال -  552

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 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.



 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

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7252برلم  22111122،لٌدت فى  222222222.222،رأس مالها     

 ٌ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

 -الشٌخ زاٌد  - 5الحى االول مج 47عماره  8نشاطها. ، بجهة : شمه رلم 

 دانوب لالستثمار والتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض -  553

 موٌن السٌاراتالامة وتشؽٌل وادارة محطات ت

 الدعاٌة واالعالن

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(

 جٌة أو طبٌة .إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عال

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ، عن المنظمة لهذا الؽرض 7252برلم  22111122،لٌدت فى  222222222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 لسٌاراتالامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن ا

 الدعاٌة واالعالن

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(

 طبٌة . إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الشٌخ زاٌد  - 5الحى االول مج 47عماره  8او التً لد تعاونها ، بجهة : شمه رلم 

 والمعدنً واكسسواراته لدي الؽٌرشركة  ،  تصنٌع وتصمٌم االثاث الخشبى    Fu Furnفٌو فٌرن  -  554

 تجارة االثاث الخشبى والمعدنً واكسسواراته

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

، عن  7156برلم  22111126،لٌدت فى  22222.222الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد   ،رأس مالها   

 تصنٌع وتصمٌم االثاث الخشبى والمعدنً واكسسواراته لدي الؽٌر

 تجارة االثاث الخشبى والمعدنً واكسسواراته



 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

 التوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 ٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظ

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -اكتوبر 6 -الشٌخ زاٌد  -الدور االول -جامعة النٌل - ٌولٌو 26الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد ، بجهة : محور 

 شركة  ،  البشرٌة   Fu Furnفٌو فٌرن  -  555

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخار

 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 البشرٌة 7156برلم  22111126دت فى ،لٌ 22222.222،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -الشٌخ زاٌد  -الدور االول -جامعة النٌل -ٌولٌو  26نشاطها. ، بجهة : محور 

 للمماوالت الهندسٌة والفنٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة لشرق -  556

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العمارى

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

،لٌدت  122222.222شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء   ،رأس مالها    -

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 8762برلم  22111112فى 

 إدارة المشروعات



 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

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 االستثمار والتسوٌك والتطوٌر العمارى

 ة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدماتتخطٌط والام

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 -ش سعد بن ابً ولاص25شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء ، بجهة :  -

 -العمرانٌة -لهرم ا

 لشرق للمماوالت الهندسٌة والفنٌة   شركة  ،  او -  558

 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 8762برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222،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

 -لعمرانٌةا -الهرم  -ش سعد بن ابً ولاص25نشاطها. ، بجهة : 

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –لشرق للمماوالت الهندسٌة والفنٌة   شركة  ،   -  557

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 اب الؽٌرلتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحس

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتهاصٌانة المبانً

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     تمدٌم االستشارات الهندسٌة والفنٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة 

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –، عن  8762

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتهاصٌانة المبانً

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

 -العمرانٌة -الهرم  -ش سعد بن ابً ولاص25االستشارات الهندسٌة والفنٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة ، بجهة :  تمدٌم



 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

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   -خالد دمحم ابو سرٌع وشرٌكٌة   شركة  ،  العامه .  -  551

،  8753برلم  22111111،لٌدت فى  22222222.222الزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخٌص ال

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة   -عن العامه . 

 -المهندسٌن  -ً محمود شارع جامعة الدول العربٌة مٌدان مصطف 52نشاطها . ، بجهة : 

 االستثمار العمارى شركة المنارة جروب لالستثمار   شركة  ،  " -  562

 التورٌدات العمومٌة "

 المماوالت المتكاملة - "

 الامة وتشؽٌل محل لخدمات المحمول -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

 ة  )بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا السٌاحٌ "

الامة وتشؽٌل الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء  "

 كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 الدعاٌة واالعالن "

 التصدٌر - "

 االستثمار العمارى ، عن " 8772برلم  22111113،لٌدت فى  322222.222ٌالت   ،رأس مالها   التوك -

 التورٌدات العمومٌة "

 المماوالت المتكاملة - "

 الامة وتشؽٌل محل لخدمات المحمول -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا "

 بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا السٌاحٌة  ) "

الامة وتشؽٌل الفنادق والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء  "

 كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 الدعاٌة واالعالن "

 التصدٌر - "

 -مدٌنه الفٌوم  -بندر الفٌوم -الدور االول علوى  -، بجهة : تمسٌم مصطفى حسن برج المدٌنة المنورة التوكٌالت -

 شركة المنارة جروب لالستثمار   شركة  ،  التجارٌة -  561

مصلحة او  ٌجوز للشركة ان تكون لها -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1172لسنة  122*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامع مراع

 ، عن التجارٌة 8772برلم  22111113،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1172لسنة  122*تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

الئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون و

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 -مدٌنه الفٌوم  -بندر الفٌوم -الدور االول علوى  -: تمسٌم مصطفى حسن برج المدٌنة المنورة

شركة  ،  " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى    تونسٌا تورز للتسوٌك السٌاحً -  562

 السٌاحٌة

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼ

، عن " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  8775برلم  22111113،لٌدت فى  32222.222طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2212لسنة  322راعاه المرار الوزارى رلم مع م

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها

 -مركز ٌوسؾ الصدٌك -بجوار الكمٌن الصحراوي-طبما الحكام المانون ، بجهة : لرٌة تونس 

وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تونسٌا تورز للتسوٌك السٌاحً   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الم -  563

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  8775برلم  22111113،لٌدت فى  32222.222،رأس مالها     

بجوار الكمٌن -ص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لرٌة تونس والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -مركز ٌوسؾ الصدٌك -الصحراوي

دانوب االستثمارٌة   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او  -  564

 تشترٌها او

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7222برلم  22111127،لٌدت فى  222222222.222،رأس مالها     

 ئات السالفة او تشترٌها اوٌجوز لها ان تندمج فً الهٌ

 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  -الشٌخ زاٌد الحى التاسع  47نشاطها. ، بجهة : فٌال

 دانوب االستثمارٌة   شركة  ،  االستثمار العمارى . -  565

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 الامة وتشؽٌل وادارة الموالت التجارٌة -



 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

 تجارة السٌارات -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

فى  ،لٌدت 222222222.222الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ، عن االستثمار العمارى . 7222برلم  22111127

 المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 الامة وتشؽٌل وادارة الموالت التجارٌة -

 تجارة السٌارات -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121المانون رلم و 1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 -الشٌخ زاٌد  -سع الشٌخ زاٌد الحى التا 47الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : فٌال

 دانوب االستثمارٌة   شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض -  566

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 الدعاٌة واالعالن

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(

 إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

 رها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌ

 ، عن المنظمة لهذا الؽرض 7222برلم  22111127،لٌدت فى  222222222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 الدعاٌة واالعالن

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 وتشؽٌل وادارة المدارس )فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة(الامة 

 إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة .

 تً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

 -الشٌخ زاٌد  -الشٌخ زاٌد الحى التاسع  47او التً لد تعاونها ، بجهة : فٌال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

زكرٌا دمحم عبد الشفٌك عابد وشرٌكة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ الحٌوانٌه والكورن فلٌكس مع  -  568

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعالؾ الحٌوانٌه  8727برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

ل على كافة التراخٌص الالزمة والكورن فلٌكس مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 -ش عبد الناصر متفرع من ش الهرم بجوار محافظة الجٌزة  36لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

شركة  ،  النمل البرى    Smart City for Advanced                Transportationسمارت سٌتً للنمل المتطور  -  567

 للركاب )عدا النمل السٌاحى(

 ولةنشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد)ال ٌتم مزا

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البرى مع األخذ فً

 لسٌاحً أو الرحالت(االعتباربؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل ا

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ، عن النمل البرى للركاب )عدا النمل السٌاحى( 8142برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222او التً لد   ،رأس مالها   

 النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو خارجه إال بعد المٌد)ال ٌتم مزاولةنشاط 

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البرى مع األخذ فً

 و الرحالت(االعتباربؤن الهٌئة ال تمنح تراخٌص مزاولة أنشطة النمل السٌاحً أ

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -الهرم  -ش حسن دمحم  -مدٌنة حسن دمحم  5او التً لد ، بجهة : 

 2222222.222حته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   اٌجً جٌت للتجارة الدولٌة   شركة  ،  بها وذلن طبما ألحكام المانون والئ -  561

 28شارع دمحم طلعت شمة  2، عن بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة :  8748برلم  22111111،لٌدت فى 

 -الدور االرضً 

اٌجً جٌت للتجارة الدولٌة   شركة  ،  استٌراد وتجارة وتوزٌع وتسوٌك جمٌع االصناؾ الؽذائٌة والؽٌر الؽذائٌة المسموح  -  582

بتداولها بجمهورٌة مصر العربٌة  و الوكاالت التجارٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار 

رسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التراخٌص الالزمة لمما

التً تزاول اعماالً شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فى مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً 

، عن استٌراد وتجارة  8748برلم  22111111،لٌدت فى  2222222.222 الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها  

وتوزٌع وتسوٌك جمٌع االصناؾ الؽذائٌة والؽٌر الؽذائٌة المسموح بتداولها بجمهورٌة مصر العربٌة  و الوكاالت التجارٌة مع 

ممارسة هذة االنشطة وٌجوز للشركة ان مراعاة احكام الموانٌن  واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة ل

تكون لها مصلحة او تشترن بؤي جه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهة بؤعمالها او التً لد تعاونها علً 

شارع دمحم  2تحمٌك ؼرضها فى مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، بجهة : 

 -الدور االرضً  28طلعت شمة 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    BUSINESS VALUES SERVICESخدمات لٌم االعمال  -  581

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

الشركة الحصول على كافة  ، عن والمرارات السارٌة وعلى 8114برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن  -المجاورة الثالثة  138التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما  -1شركة  ،     BUSINESS VALUES SERVICESخدمات لٌم االعمال  -  582

االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر 
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_ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج 3اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها  -2

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  -4ة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌ

برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222ادخال البٌانات على الحاسبات   ،رأس مالها    -5المختلفة من صوت وصورة وبٌانات 

ٌر االلكترونٌات ومراكز صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطو -1، عن  8114

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات  -2البٌانات وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى 

ونٌة _ اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكتر3والتطبٌمات بمختلؾ انواعها 

ادخال البٌانات على  -5انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبٌانات  -4وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن  -المجاورة الثالثة  138الحاسبات ، بجهة : 

_ اعمال التوصٌؾ 6لكترونٌة شركة  ،  وبالوسائل اال   BUSINESS VALUES SERVICESخدمات لٌم االعمال  -  583

_ اعمال التوصٌؾ 7_ انتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 8والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 

 -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -12تنفٌذ وادارة شبكات نمل وتداول البٌانات  -1والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

الامة  -12ت التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة المشروعا

،لٌدت فى  52222.222شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول على   ،رأس مالها   

_ انتاج 8_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ انواعها 6كترونٌة ، عن وبالوسائل االل 8114برلم  22111114

تنفٌذ وادارة  -1_ اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 7وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما المشروعات  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -12شبكات نمل وتداول البٌانات 

الامة شبكات نمل الصوت والصورة والبٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة  -12فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن  -المجاورة الثالثة  138المضافة بعد الحصول على ، بجهة : 

شركة  ،  ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات    BUSINESS VALUES SERVICESم االعمال خدمات لٌ -  584

مشروعات البحث والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن  -13الهاتؾ المحمول 

انشاء وادارة  -14(  2223لسنة  64اع واالنتاج الحربى رلم بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع مراعاة لرار وزٌر الدف

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى  -15مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 

،لٌدت فى  52222.222 _  حاضنات االعمال التكنولوجٌة   ،رأس مالها   16مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

مشروعات البحث  -13، عن ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول  8114برلم  22111114

والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة ) مع 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل  -14(  2223لسنة  64واالنتاج الحربى رلم  مراعاة لرار وزٌر الدفاع

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -15تكنولوجٌا المعلومات 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن  -جاورة الثالثة الم 138_  حاضنات االعمال التكنولوجٌة ، بجهة :  16

االنشطة المتعلمة بتحوٌل  -18شركة  ،  ودعم رٌادة االعمال    BUSINESS VALUES SERVICESخدمات لٌم االعمال  -  585

وز للشركة ٌج -المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

،  8114برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   المانون والئ

االنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات الى محتوى رلمى بما فى ذلن  -18عن ودعم رٌادة االعمال 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -رلمنة المحتوى العلمً والثمافى والفنى 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون وال

 -الشٌخ زاٌد  -الحى الثامن  -المجاورة الثالثة  138

صفوة المدٌنة لالستثمار العماري   شركة  ،  "االستثمار العمارى. " المماوالت العامة. " المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور.  -  586

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -" التورٌدات العمومٌة. 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  



 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

، عن "االستثمار العمارى. " المماوالت العامة. " المٌام  8164برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ت والدٌكور. " التورٌدات العمومٌة. بؤعمال التشطٌبا

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

حمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تل

 -أبراج الخلٌج  -والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانً 

 -المنٌب  -شارع الحسن والحسٌن 

شركة  ،  " تجارة وتوزٌع األجهزة اإللكترونٌة والكهربائٌة التً تعمل بالطالة    Prism Solutionsبرٌزم سولٌتشنز   -  588

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -الشمسٌة والسخانات واأللواح الشمسٌة. " لتسوٌك اإللكترونً. " التصدٌر.

ٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شب

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

، عن " تجارة وتوزٌع األجهزة  8171برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة  -اإللكترونٌة والكهربائٌة التً تعمل بالطالة الشمسٌة والسخانات واأللواح الشمسٌة. " لتسوٌك اإللكترونً. " التصدٌر.

باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة 

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

 -شارع مصدق  25المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    House Of Colourن      بٌت اللو -  587

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  7217برلم  22111122،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -شارع شهاب 21بالعمار رلم  5راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم الحصول على كافة الت

شركة  ،  إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من    KEMITT Digital Servicesكٌمٌت للخدمات الرلمٌة           -  581

 صوت وصورة وبٌانات . 

 ت التجارة االلكترونٌة عبر االنترن -

 التسوٌك االلكترونى-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -تصمٌم االثاث المنزلى -

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

 5222.222ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   تش

 ، عن إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  7228برلم  22111111،لٌدت فى 

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت  -

 لتسوٌك االلكترونىا-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -تصمٌم االثاث المنزلى -

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

 B5-او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : المرٌة الذكٌة تشترٌها

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى -( Tiecالمرٌة التكنولوجٌة )

السارٌة وعلى الشركة الحصول  شركة  ،  والمرارات   KEMITT Digital Servicesكٌمٌت للخدمات الرلمٌة           -  572

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  7228برلم  22111111،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى -( Tiecالمرٌة التكنولوجٌة ) B5-التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المرٌة الذكٌة
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احمد مصطفً رضوان وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التؤهٌل الحركً وعالج االلم بشرط  -  571

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها مع مراعاة أحكام الموانٌن 12أن تمدم 

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

، عن الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التؤهٌل  7124برلم  22111124،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة او التشخٌصٌه لها  % سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم12الحركً وعالج االلم بشرط أن تمدم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، 

 -بنى سوٌؾ  -مدٌنة الزهراء  3ش  3بجهة : 

التصدٌر.  -التورٌدات العمومٌة.  -رة االالت والمعدات بكافة انواعها. شركة  ،  تجا   FEFAفٌفا للتورٌدات العمومٌه  -  572

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً 

الهٌئات السالفة او تشترٌها اوتلحمها بها و ذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً 

طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

التورٌدات  -جارة االالت والمعدات بكافة انواعها. ، عن ت 7128برلم  22111124،لٌدت فى  5222.222،رأس مالها     

التصدٌر. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال  -العمومٌة. 

ً الهٌئات السالفة او شبٌهةباعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ف

تشترٌها اوتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -حدائك االهرام  -و البوابة الثانٌة  35الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  العامة والمتكاملة    Khirat International Group K.I.Gركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري ش -  573

 والمتخصصة.

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 خصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً م

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

  

 تجارة وتؤجٌر السٌارات والمعدات الثمٌلة)فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(.

 ، عن العامة والمتكاملة والمتخصصة. 8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222لتصنٌع   ،رأس مالها    

 لحة. وٌشترطاستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستص

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

  

 جٌر السٌارات والمعدات الثمٌلة)فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(.تجارة وتؤ



 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

ٌولٌومع شارع شرق  26بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع  -برج الداخلٌة الجدٌد  -لتصنٌع ، بجهة : الدور اإلداري  

 -العجوزه  -مٌت عمبة -نادي الترسانة

شركة  ،  الملح ومشتماته،    Khirat International Group K.I.G شركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري -  574

 وكذلن تجارة واستخراج الملح.والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.

 * استزراع األراضً المستصلحة.

 مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الريوٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً 

 الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر) الل من عشرٌن الؾ فدان (

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌة 2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة  356رلم 

، عن الملح ومشتماته، وكذلن تجارة واستخراج  8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222الامة   ،رأس مالها   

 الملح.والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر

 استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.

 * استزراع األراضً المستصلحة.

 ألؼراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الريوٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الؽمر) الل من عشرٌن الؾ فدان (

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌة 2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة  356رلم 

ٌولٌومع شارع شرق نادي  26بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع  -رج الداخلٌة الجدٌد ب -الامة ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -الترسانة

شركة  ،  وتشؽٌل وادارة    Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  575

 المشروبات )عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌنالمطاعم والكافترٌات وتمدٌم أنواع 

 اواي.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 * التورٌدات العمومٌة.

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة.

  

 الدعاٌة واالعالن.



 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

، عن وتشؽٌل  8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة   ،رأس مالها   

 المشروبات )عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌنوادارة المطاعم والكافترٌات وتمدٌم أنواع 

 اواي.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 * التورٌدات العمومٌة.

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 مة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجٌة أو طبٌة.إالا

  

 الدعاٌة واالعالن.

بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة  -برج الداخلٌة الجدٌد  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -الترسانةٌولٌومع شارع شرق نادي  26شارع 

 شركة  ،  الموارد البشرٌة.   Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  576

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز-1

 شطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .البٌانات و أن

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .- 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب- 3

 .علٌها 

برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة   ،رأس مالها   - 4

 ، عن الموارد البشرٌة. 8158

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز-1

 ٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .البٌانات و أنشطة التعه

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .- 2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب- 3

 علٌها .

بجوار وزارة  -برج الداخلٌة الجدٌد  -ج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة ، بجهة : الدور اإلداري إنتا- 4

 -العجوزه  -مٌت عمبة -ٌولٌومع شارع شرق نادي الترسانة 26الشباب والرٌاضةناصٌة شارع 

 شركة  ،  وبٌانات .   Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  578

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .- 6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .- 8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 1

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 12

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 11

،لٌدت فى  122222.222فى مجاالت   ،رأس مالها    إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة- 12

 ، عن وبٌانات . 8158برلم  22111118

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .- 5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .- 6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .- 8

 التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال- 7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 1

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 12

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 11

بجوار  -برج الداخلٌة الجدٌد  -ت ، بجهة : الدور اإلداري إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاال- 12

 -العجوزه  -مٌت عمبة -ٌولٌومع شارع شرق نادي الترسانة 26وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع 

شركة  ،  المعلومات    Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  577

 ت وتطوٌرها.واالتصاال

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 13

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه- 14

 بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  االنشاطة -المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

الامة المري السٌاحٌة و الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واالنشطة المكمله او المرتبطه بما ذكر من -15موالع اإللكترونٌة.استضافة ال

 خدمٌه و ترفٌهٌة و رٌاضٌة و تجارٌة و ثمافٌة 

 رها.، عن المعلومات واالتصاالت وتطوٌ 8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.- 13

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه- 14

 بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه  االنشاطة -المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

الامة المري السٌاحٌة و الفنادق ) الثابتة ( والموتٌالت واالنشطة المكمله او المرتبطه بما ذكر من -15لكترونٌة.استضافة الموالع اإل

 خدمٌه و ترفٌهٌة و رٌاضٌة و تجارٌة و ثمافٌة 

مع شارع ٌولٌو 26بجوار وزارة الشباب والرٌاضةناصٌة شارع  -برج الداخلٌة الجدٌد  -ٌجوز للشركة ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -شرق نادي الترسانة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  ان تكون لها    Khirat International Group K.I.Gشركة مجموعة خٌرات الدولٌة لالستثمار العماري  -  571

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ا على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونه

 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 ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  8158برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 لسالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

ٌولٌومع شارع شرق  26والرٌاضةناصٌة شارع  بجوار وزارة الشباب -برج الداخلٌة الجدٌد  -نشاطها. ، بجهة : الدور اإلداري 

 -العجوزه  -مٌت عمبة -نادي الترسانة

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -إعمار جروب للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،   -  512

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 ٌة و الفندلٌة .شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكن -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –رافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالم -

المماوالت العامة  -، عن  8181برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222للبناء أو بٌعها بحالتها او   ،رأس مالها   

 والمتخصصة والمتكاملة

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 دلٌة .شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفن -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –رباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كه -

 -الهرم  -ش سعٌد ابن بطوطة1للبناء أو بٌعها بحالتها او ، بجهة : 

إعمار جروب للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة  -  511

 والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌرلتملٌكها أو تؤجٌرها 

 إدارة المشروعات -

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل انفاق السٌارات . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 انشاء الطرق الحرة و السرٌعة و الرئٌسٌة و ادارتها و استؽاللها وصٌانتها -

، عن بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات  8181برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها      -

 السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌرلتم

 إدارة المشروعات -

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل انفاق السٌارات . -

 دراسات الجدوى للمشروعات إعداد -

 انشاء الطرق الحرة و السرٌعة و الرئٌسٌة و ادارتها و استؽاللها وصٌانتها -

 -الهرم  -ش سعٌد ابن بطوطة1، بجهة :  -

 إعمار جروب للمماوالت واالستثمار العماري   شركة  ،  المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة -  512

 شاء الطرق والكباريمماوالت ان -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نشاطها.

 كانٌكٌة، عن المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌ 8181برلم  22111117،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

 مماوالت انشاء الطرق والكباري -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -الهرم  -ش سعٌد ابن بطوطة1نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  البشرٌة فى المجاالت االدارٌة و الهندسٌة التجارٌة   ENGAZإنجاز لالنشاءات و االستشارات الهندسٌة -  513

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال 

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المٌام بؤعمال الصٌانة العامة للطرق والمبانى و المنشؤت و المرافك

، عن البشرٌة فى المجاالت االدارٌة و  8742برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها   ٌجوز للشركة   

 الهندسٌة التجارٌة

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 الة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوك

 الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المٌام بؤعمال الصٌانة العامة للطرق والمبانى و المنشؤت و المرافك

 -منشاه المناطر -: بهرمس  ٌجوز للشركة ، بجهة

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع    ENGAZإنجاز لالنشاءات و االستشارات الهندسٌة -  514

 الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان 

 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 ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  8742برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222نشاطها  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 218 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -منشاه المناطر -نشاطها ، بجهة : بهرمس 

 مسموح به لانونا التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو شركة  ،  "   ECTالمصرٌة للتحكم و التكنولوجٌا المحدودة  -  515

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الالزمة لمزاولة ؼرضها  الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

،لٌدت  52222.222تؤجٌر وصٌانة وتشؽٌل االجهزة و المعدات االكترونٌة و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة   ،رأس مالها    "

 هو مسموح به لانوناالتجارة العامة والتوزٌع فٌما  ، عن " 8112برلم  22111114فى 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

شارع ؼزة متفرع من 35تؤجٌر وصٌانة وتشؽٌل االجهزة و المعدات االكترونٌة و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة ، بجهة :  "

 -المهندسٌن  -فوزى الرماح 

شركة  ،  واالت الحفر و المعدات الزراعٌة الحفر) فٌما عدا التؤجٌر    ECTالمصرٌة للتحكم و التكنولوجٌا المحدودة  -  516

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة   -التمٌلى ( 

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها ع

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 

  

، عن واالت الحفر و المعدات الزراعٌة الحفر) فٌما عدا  8112برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   -التؤجٌر التمٌلى ( 

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -المهندسٌن  -شارع ؼزة متفرع من فوزى الرماح 35، بجهة :  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

انترناشونال السعودي   شركة  ،  "تجارة واستٌراد لطع ؼٌار السٌارات المستعملة واجزائها والمعدات الثمٌلة واجزائها  -  518

المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس  فى شان سجل 1172لسنه  121والدراجات النارٌة واجزائها تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

، عن "تجارة  8137برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222اول اعماال شبٌهة باعمالها او التى   ،رأس مالها   التى تز

واستٌراد لطع ؼٌار السٌارات المستعملة واجزائها والمعدات الثمٌلة واجزائها والدراجات النارٌة واجزائها تلتزم الشركه باحكام 

المستوردٌن، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول فى شان سجل  1172لسنه  121المانون رلم 

ٌجوز للشركة  -على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

ش 8ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ، بجهة : ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزا

 -لسم الهرم  -الطوابك فٌصل -زٌن العابدٌن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انترناشونال السعودي   شركة  ،  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  -  517

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ال

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  8137برلم  22111114،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

ن تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ا

ش 8احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -م لسم الهر -الطوابك فٌصل -زٌن العابدٌن 

شركة  ،  االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و    VIVID STUDIOSفٌفٌد ستودٌوز   -  511

جرافٌن  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن  -تصحٌح الوان (  -

 تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  -استدٌوهات البث االذاعى ( 

 8145برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222س مالها   تنظٌم المهرجانات   ،رأ -ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى  -

 ، عن االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة

اعداد و تجهٌز استدٌوهات  -( تصحٌح الوان  -جرافٌن  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -االعمال الفنٌه من ) تصوٌر

تاجٌر كافة المعدات  -التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى ( 

 للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى 

 -ش الثورة  22بجهة : تنظٌم المهرجانات ،  -ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى  -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -شركة  ،  الفنٌه و الثمافٌه و الؽنائٌه    VIVID STUDIOSفٌفٌد ستودٌوز   -  622

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

لخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع فى ا

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الفنٌه و الثمافٌه و الؽنائٌه  8145برلم  22111118دت فى ،لٌ 122222.222،رأس مالها     

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -ش الثورة  22لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لدرفلة وتشكٌل الحدٌد )خوص وزواٌا وكمر ابراهٌم دمحم عبد المنعم سٌد وشرٌكه    -  621

 ومربعات لٌست بٌلٌت(

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

ن الامة وتشؽٌل مصنع لدرفلة وتشكٌل الحدٌد )خوص ، ع 8182برلم  22111117،لٌدت فى  5222222.222،رأس مالها     

 وزواٌا وكمر ومربعات لٌست بٌلٌت(

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الصؾ  - - 2بعد مصنع بٌانكو -نشاطها. ، بجهة : عرب ابو ساعد 

شركة  ،  العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة    FREE MAC TRADINGن للتجارة فرى ما -  622

 الماكٌنات و االالت والمعدات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها



 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

 حمٌك ؼرضها 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 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى  8118برلم  22111111،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 االخص تجارة الماكٌنات و االالت والمعدات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 و التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى العاشر -المجاورة االولى  51الدور االرضى لطعةرلم  3نشاطها. ، بجهة : ة شمةرلم 

امٌن للتجارة العامة والتورٌدات العمومٌة والمماوالت   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  -  623

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 واو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 7224

 الت العامة والمتخصصة والمتكاملةالمماو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحم

شمة -88عمارة - 17منطمة - 2العمرانٌة - 11مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : الحً 

 -اكتوبر 6 - 12

 لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةامٌن للتجارة العامة والتورٌدات العمومٌة والمماوالت   شركة  ،  ا -  624

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 7224برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 - 12شمة -88عمارة - 17منطمة - 2العمرانٌة - 11نشاطها. ، بجهة : الحً 



 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

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما    A.M. Partnersدارة المطاعم اٌه ام بارتنرز لألؼذٌة وإ -  625

 ٌ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

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7265برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع م

 -اكتوبر 6 -مدٌنة الفردوس  -ب شارع المسجد األلصً 1نشاطها. ، بجهة : 

ة المطاعم والكافترٌات وتمدٌم شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادار   A.M. Partnersاٌه ام بارتنرز لألؼذٌة وإدارة المطاعم  -  626

 المؤكوالت والمشروبات )عدا الكحولٌة(.

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج.

 تجهز وتؤسٌس المطاعم الثابتة والمنشآت السٌاحٌة الكافٌترٌات والكوفً شوب.

 تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌةبكافة أنواعها والمعدات واألدوات الخاصةبالمطاعم.

 زٌع فٌما هو مسموح به لانونا.التجارة العامة والتو

 التورٌدات العمومٌة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  7265برلم  22111121،لٌدت فى  252222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 والكافترٌات وتمدٌم المؤكوالت والمشروبات )عدا الكحولٌة(.

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج.

 تجهز وتؤسٌس المطاعم الثابتة والمنشآت السٌاحٌة الكافٌترٌات والكوفً شوب.

 تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌةبكافة أنواعها والمعدات واألدوات الخاصةبالمطاعم.

 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -اكتوبر 6 -مدٌنة الفردوس  -ب شارع المسجد األلصً 1التً لد تعاونها ، بجهة : او 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    LASالس للصناعة والتجارة والمماوالت العمومٌة  -  628

 كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.



 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

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  7113برلم  22111124دت فى ،لٌ 3222222.222،رأس مالها     

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -الهرم  -اللبٌنً -عمارات الشركة الوطنٌة- 3نشاطها. ، بجهة : برج المروةرلم 

لعامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / شركة  ،  التجارة ا   LASالس للصناعة والتجارة والمماوالت العمومٌة  -  627

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما  2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

، عن التجارة العامة  7113برلم  22111124،لٌدت فى  3222222.222بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة   ،رأس مالها   

 لتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةوا

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 فمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموا 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة

 -الهرم  -اللبٌنً -عمارات الشركة الوطنٌة- 3بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة ، بجهة : برج المروةرلم 

شركة  ،  او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات    LASوالتجارة والمماوالت العمومٌة الس للصناعة  -  621

 الخاصةبها والتوسع فٌها

 التصنٌع لدى الؽٌر المالبس

 التصنٌع لدى الؽٌر للمنتجات البالستٌكٌة

 التصدٌر

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

، عن او رٌاضٌة او تجارٌة او  7113برلم  22111124،لٌدت فى  3222222.222مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فٌها

 التصنٌع لدى الؽٌر المالبس

 التصنٌع لدى الؽٌر للمنتجات البالستٌكٌة



 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

 التصدٌر

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

 -الهرم  -اللبٌنً -عمارات الشركة الوطنٌة- 3مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : برج المروةرلم 

شركة  ،  "تورٌد وتوزٌع اضافات وخامات االعالؾ والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واالدوٌة    Sol Groupسول جروب  -  612

-المخصبات والمبٌدات الزراعٌة ومستلزمات المعامل والمزارع وتصنٌعها لدي الؽٌر البشرٌة والبٌطرٌة والمطهرات البٌطرٌة و

تصنٌع وخلط االدوٌة  فً شؤن سجل المستوردٌن." 1172لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

عامة واالسمدة الورلٌة والمطهرات وتعبئة منتجات البٌطرٌة والفٌتامٌنات واضافات االعالؾ والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة ال

، عن "تورٌد  8183برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -الشركة لدي الؽٌر

لمخصبات وتوزٌع اضافات وخامات االعالؾ والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمطهرات البٌطرٌة وا

االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم -والمبٌدات الزراعٌة ومستلزمات المعامل والمزارع وتصنٌعها لدي الؽٌر 

تصنٌع وخلط االدوٌة البٌطرٌة والفٌتامٌنات واضافات االعالؾ والمبٌدات  فً شؤن سجل المستوردٌن." 1172لسنة  121

ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  -امة واالسمدة الورلٌة والمطهرات وتعبئة منتجات الشركة لدي الؽٌرالزراعٌة ومبٌدات الصحة الع

 -الهرم -حدائك االهرام -الدور االرضً -ن 68

شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال    Sol Groupسول جروب  -  611

ها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمال

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الالزمة لمباشرة نشاطهاالشركة الحصول على كافة التراخٌص 

  

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  8183برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌ

حدائك -الدور االرضً -ن 68والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم -االهرام 

ٌجوز  -شركة  ،  بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة (    Worlds8العوالم السبعة   مجموعة -  612

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها 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 ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌج

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على  8848برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -حدة ( 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -الهرم  - 6عمارة  387 -الدور الثالث  - 436التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 مطبعة االٌمان   شركة  ،   الامة وتشؽٌل مطبعة -  613

   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 



 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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 ، عن الامة وتشؽٌل مطبعة 8121برلم  22111114،لٌدت فى  17222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  طبما الحكام المانون

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -ش على حسن6التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -مٌع المشروعات الطبً شركة  ،  العداد دراسات الجدوى لج   Health Connect Egyptهٌلث كونٌكت مصر  -  614

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب  -مماوالت تجهٌز وتصمٌم وبناء وفرش المستشفٌات والمستوصفات ومراكز االشعة والتحالً 

استٌراد  -االستٌراد والتصدٌر  -تاهبل الشركات لتحصول على شهادة الجودة  -لجودةتسوٌك الكترونى   -وتنمٌة الموارد البشرٌة 

 121والمانون رلم  1172لسنة  122ر جمٌع المواد والمستلزمات واجهزة الطبٌة واالدوٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم وتصدٌ

 22111126،لٌدت فى  122222.222فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة   ،رأس مالها    1172لسنة 

مماوالت تجهٌز وتصمٌم وبناء وفرش المستشفٌات  -مٌع المشروعات الطبً ، عن العداد دراسات الجدوى لج 8877برلم 

 -لجودةتسوٌك الكترونى   -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -والمستوصفات ومراكز االشعة والتحالً 

ر جمٌع المواد والمستلزمات واجهزة الطبٌة استٌراد وتصدٌ -االستٌراد والتصدٌر  -تاهبل الشركات لتحصول على شهادة الجودة 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122واالدوٌة تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -ابراج الشركة العالمٌة  - 7ح  -المحور المركزى  1اعمال الوكالة التجارٌة ، بجهة : برج رلم 

شركة  ،  وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال    Health Connect Egyptكت مصر هٌلث كونٌ -  615

  -بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

ستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واال

من  28وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

، عن وال  8877برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها      -لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة ( 

ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

ارات والدراسات تمدٌم االستشارات  ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستش  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملة فى 

المحور  1، بجهة : برج رلم  -من لانون سوق راس المال والئحتة التنفٌذٌة (  28مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 -ابراج الشركة العالمٌة  - 7ح  -المركزى 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن  -شركة  ،  ادارة برامج الرعاٌة الصحٌة    Health Connect Egyptهٌلث كونٌكت مصر  -  616

د الامة صرؾ ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بع -مٌاه  -االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها 

مراعاة لرار  رئٌس جمهورٌة مصر  2228لسنة  352لحسابها او لحساب الؽٌر مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222المماوالت العامة والمتخصصة   ،رأس مالها    - 2227ة لسن 356العربٌة رلم 

شراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االارضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك )  -، عن ادارة برامج الرعاٌة الصحٌة  8877

د الامة المنشات علٌها والامة المبانً والواحدات السكنٌه والتجارٌه صرؾ ( واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بع -مٌاه  -كهرباء 

واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر مع مراعاة ماورد بمرار رئٌس الوزراء 

المماوالت العامة والمتخصصة ، بجهة  - 2227ة لسن 356مراعاة لرار  رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228لسنة  352رلم 

 -ابراج الشركة العالمٌة  - 7ح  -المحور المركزى  1: برج رلم 

الامة وتنظٌم  -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -شركة  ،  والمتكاملة    Health Connect Egyptهٌلث كونٌكت مصر  -  618

الامة وتشؽٌل  -بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( المعارض والمإتمرات والندوات والحفالت العامة ) 

ٌجوز  -الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة والمتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة  -وادارة المراكز الطبٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى

برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها   ،رأس مالها   

شرط الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات والحفالت العامة ) ب -اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -، عن والمتكاملة  8877

الامة وتشؽٌل المستشفٌات  -الامة وتشؽٌل وادارة المراكز الطبٌة  -استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة ( 



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -المتخصصة والمتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة عالجٌة او طبٌة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى 

 -ابراج الشركة العالمٌة  - 7ح  -المحور المركزى  1كما ٌجوز لها ، بجهة : برج رلم 

او تلحمها بها وذلن شركة  ،  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها    Health Connect Egyptهٌلث كونٌكت مصر  -  617

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن ان تندمج فى  8877برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

و تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئات السالفة ا

 - 7ح  -المحور المركزى  1السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج رلم 

 -ابراج الشركة العالمٌة 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة    GRAND FOR FOOD INDUSTRIESد للصناعات الؽذائٌة جران -  611

 وتؽلٌؾ و تجهٌز المواد الؽذائٌة

 تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌةداخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء

 و مراعاه2228لسنة  352مة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم والمنطرة شرق فٌلزم مواف

 2227لسنة  356لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالها

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة  7158برلم  22111126،لٌدت فى  352222.222او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 وتؽلٌؾ و تجهٌز المواد الؽذائٌة

 تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌةداخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء

 و مراعاه2228لسنة  352لمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم وا

 2227لسنة  356لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌة ةباعمالها

 -اكتوبر 6 -مخازن الشباب  334التً لد تعاونها ، بجهة : لطعةرلم  او

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً    GRAND FOR FOOD INDUSTRIESجراند للصناعات الؽذائٌة  -  622

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 انون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام الم

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما  7158برلم  22111126،لٌدت فى  352222.222،رأس مالها     

 ً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوٌجوز لها ان تندمج 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

 -اكتوبر 6 -مخازن الشباب  334نشاطها. ، بجهة : لطعةرلم 

 شرق للمماوالت الهندسٌة والفنٌة   شركة  ،  واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةل -  621



 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

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 الئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال و 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس 

 ، عن واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة 8762برلم  22111112،لٌدت فى  122222.222مالها   

 زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

 ئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال وال 28المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : 

 -العمرانٌة -الهرم  -بً ولاصش سعد بن ا25

شركة  ،  تورٌد وتوزٌع اضافات وخامات    SOLVET FOR TRADE AND INVESTسولفٌت للتجارة و االستثمار   -  622

 االعالؾ والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال

 دات الزراعٌة ومستلزمات المعامل والمزارع وتصنٌعها لدي الؽٌرالبٌطرٌة والمطهرات البٌطرٌة والمخصبات والمبٌ

 االستٌراد والتصدٌر-

 فً شؤن سجل المستوردٌن. 1172لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 تصنٌع وخلط االدوٌة البٌطرٌة والفٌتامٌنات واضافات االعالؾ والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة واالسمدة

، عن تورٌد  8178برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222الورلٌة والمطهرات وتعبئة منتجات الشركة   ،رأس مالها   

 وتوزٌع اضافات وخامات االعالؾ والمستلزمات الطبٌة والبٌطرٌة واالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال

 الزراعٌة ومستلزمات المعامل والمزارع وتصنٌعها لدي الؽٌرالبٌطرٌة والمطهرات البٌطرٌة والمخصبات والمبٌدات 

 االستٌراد والتصدٌر-

 فً شؤن سجل المستوردٌن. 1172لسنة  121تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 تصنٌع وخلط االدوٌة البٌطرٌة والفٌتامٌنات واضافات االعالؾ والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة واالسمدة

 -الهرم  -البوابة الرابعة -حدائك االهرام  -الدور االول  -ن  68والمطهرات وتعبئة منتجات الشركة ، بجهة :  الورلٌة

 شركة  ،  لدي الؽٌر   SOLVET FOR TRADE AND INVESTسولفٌت للتجارة و االستثمار   -  623

 ؼٌرها 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

 نشاطها.

 ، عن لدي الؽٌر 8178برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 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 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 اونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تع

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 شرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا

 -الهرم  -البوابة الرابعة -حدائك االهرام  -الدور االول  -ن  68نشاطها. ، بجهة : 

فرست برو للدعاٌة واإلعالن   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  -  624

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احك

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  7227برلم  22111122،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

الئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون و

 -الحً العاشر  - 4مجاورة  -)أ(  132بالعمار رلم  1الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -نتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة." فرست برو للدعاٌة واإلعالن   شركة  ،  الدعاٌة واالعالن." اال -  625

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  -لوان ( تصحٌح ا -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -الفنٌه من ) تصوٌر

تاجٌر كافة المعدات  -التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات البث االذاعى ( 

نتاج ، عن الدعاٌة واالعالن." اال 7227برلم  22111122،لٌدت فى  12222.222للتصوٌر و االضاءه و بٌعها   ،رأس مالها   

االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و المسرحٌات و  -الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة." 

 -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت  -المسلسالت االذاعٌه و التلفزٌونٌة و كافة االعمال الفنٌه من ) تصوٌر

اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن  -لوان ( تصحٌح ا

 - 4مجاورة  -)أ(  132بالعمار رلم  1تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها ، بجهة : شمة  -استدٌوهات البث االذاعى ( 

 -الحً العاشر 

تنظٌم  -ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى  -لدعاٌة واإلعالن   شركة  ،  فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  فرست برو ل -  626

إلامة  الامة وتشؽٌل وادارة التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا ) التصوٌر تحت الماء(. "-المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الؽنائٌه 

ٌجوز  -معارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(. وتنظٌم المإتمرات والمعارض ) فٌما عدا ال

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

، عن فٌما عدا  7227برلم  22111122 ،لٌدت فى 12222.222تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل وادارة -تنظٌم المهرجانات الفنٌه و الثمافٌه و الؽنائٌه  -ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى  -التاجٌر التموٌلى  

ارض السٌاحٌة إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض ) فٌما عدا المع التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا ) التصوٌر تحت الماء(. "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(. 

 1مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ، بجهة : شمة 

 -الحً العاشر  - 4مجاورة  -)أ(  132بالعمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون  -شركة  ،  التسوٌك اإللكترونً عبر االنترنت." تسوٌك خدمات الدعم الفنً.   Barrtechبارتن   -  628

ك لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌ

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

  

، عن التسوٌك اإللكترونً عبر االنترنت." تسوٌك خدمات  7272برلم  22111124،لٌدت فى  12222.222س مالها   ،رأ  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الدعم الفنً.

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 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 

 -أ شارع الجٌزة  6الدور العاشر بالعمار رلم  - 21 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : :  شمة

شركة  ،  "    GREEN HARVEST FOR AGRI SOLUTION & TRADINGجرٌن هارفست للحلول الزراعٌة والتجارة  -  627

هاتٌن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس 

 الري بطرٌك الؽمر

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة   ،رأس مالها   " تمدٌم االستشارات )فٌ

، عن " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  8755برلم  22111111،لٌدت فى  1222222.222

ن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌ

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ن " تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة ، بجهة : مول بدر الدٌ

 -الشٌخ زاٌد  - 32مكتب رلم  16الحى  -

،    شركة   GREEN HARVEST FOR AGRI SOLUTION & TRADINGجرٌن هارفست للحلول الزراعٌة والتجارة  -  621

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

تسوٌك و تجارة وتورٌد الحاصالت الزراعٌة " استٌراد  علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( ."

 عدات الزراعٌة وتصدٌر كافة المنتجات الزراعٌةكافة الخامات و الم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

عن ،  8755برلم  22111111،لٌدت فى  1222222.222تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها   

رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

تسوٌك و تجارة وتورٌد الحاصالت الزراعٌة " استٌراد  علٌها فً المادة ?? من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( ."

 ات الزراعٌة وتصدٌر كافة المنتجات الزراعٌةكافة الخامات و المعد

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -فً شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌالته  1172لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 -الشٌخ زاٌد  - 32مكتب رلم  16الحى  -تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : مول بدر الدٌن 

وكذا التتمتع  2218لسنه  82منى وهٌب وشهٌرة عادل   شركة  ،  بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  632

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  -األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.وعلى الشركة الحصول ع

 82، عن بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  8818برلم  22111126،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

حكام الموانٌن مع مراعاة ا -وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  2218لسنه 

المرحله االولى  33واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -كوم اوشٌم  -منطمه الفتح الصناعٌة

ٌن واللوائح والمرارات السارٌة أحمد سمٌر صالح دمحم وشرٌكه   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان -  631

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  7216برلم  22111124،لٌدت فى  3222.222،رأس مالها     

شارع خاتم  14راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 العمرانٌة -العمرانٌة الؽربٌة  -المرسلٌن 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و  -1أحمد سمٌر صالح دمحم وشرٌكه   شركة  ،   -  632

 ة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشط
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

  أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -3

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما  -1، عن  7216برلم  22111124،لٌدت فى  3222.222،رأس مالها      -5

د و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌ

 التكنولوجً . 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -2

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 اج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنت -4

 العمرانٌة -العمرانٌة الؽربٌة  -شارع خاتم المرسلٌن  14، بجهة :  -5

 أحمد سمٌر صالح دمحم وشرٌكه   شركة  ،  إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -  633

 الحاسبات بمختلؾ أنواعها . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 ثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباح -11

،لٌدت فى  3222.222إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات   ،رأس مالها    -12

 ، عن إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  7216برلم  22111124

 ات بمختلؾ أنواعها . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسب -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -8

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -7

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -1

 االتصاالت وخدمات االنترنت -12

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -11

 -شارع خاتم المرسلٌن  14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات ، بجهة :  -12

 العمرانٌة -العمرانٌة الؽربٌة 

 ،  واالتصاالت وتطوٌرها. أحمد سمٌر صالح دمحم وشرٌكه   شركة  -  634

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -13



 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

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -14

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من -والثمافً والفنً 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

 التصاالت وتطوٌرها.، عن وا 7216برلم  22111124،لٌدت فى  3222.222تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -13

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً  -14

ة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو -والثمافً والفنً 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

 العمرانٌة -العمرانٌة الؽربٌة  -شارع خاتم المرسلٌن  14تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

االستثمار العمارى . " تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك \أكس بو لالستثمار العماري   شركة  ،  " -  635

صرؾ( وإعدادها  -مٌاه  -والخدمات " شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء 

او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو للبناء أو بٌعها بحالتها 

تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر" الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما عدا 

االستثمار العمارى . " تخطٌط \، عن " 7284برلم  22111121،لٌدت فى  522222.222المدارس الدولٌة(   ،رأس مالها   

والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات " شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها 

ا او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات صرؾ( وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالته -مٌاه  -ومدها بالمرافك ) كهرباء 

رة السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر" الامة وتشؽٌل وادا

 -مٌت عمبه  -وادي النٌل ش  11المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما عدا المدارس الدولٌة( ، بجهة : 

انشاء الجامعات " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  أكس بو لالستثمار العماري   شركة  ،  " -  636

ولرار  2228لسنة  352لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2227لسنة  356س الجمهورٌة رلم رئٌ

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -"

كوالت   ،رأس "إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة(  وتمدٌم جمٌع أنواع المؤ

انشاء الجامعات " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  ، عن " 7284برلم  22111121،لٌدت فى  522222.222مالها   

األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 . 2227لسنة  356الجمهورٌة رلم ولرار رئٌس  2228لسنة  352

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -"

الت ، بجهة : "إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة(  وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكو

 -مٌت عمبه  -ش وادي النٌل  11

انشاء و ادارة  انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز والموالت التجارٌة" أكس بو لالستثمار العماري   شركة  ،  والتٌن أواي " -  638

ؼٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و -وتشؽٌل السالسل التجارٌة 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز  ، عن والتٌن أواي " 7284برلم  22111121،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

رن باى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -انشاء و ادارة وتشؽٌل السالسل التجارٌة  والموالت التجارٌة"

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

انٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام المو

 -ش وادي النٌل  11واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -مٌت عمبه 



 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

 شركة  ،  التسوٌك واالستثمار العمارى .   PRO SPACEبروسبٌس للتسوٌك و االستثمار العمارى  -  637

إعداد دراسات الجدوى -اعداد التصمٌمات الهندسٌة-المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور-المشروعا المماوالت العامةاالشراؾ على تنفٌذ

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة-للمشروعات 

 المماوالت المتخصصة والمتكاملة-

 اتتخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدم-

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ، عن التسوٌك واالستثمار العمارى . 8724برلم  22111126،لٌدت فى  12222.222

إعداد دراسات الجدوى -اعداد التصمٌمات الهندسٌة-المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور-وعاالمماوالت العامةاالشراؾ على تنفٌذ المشر

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة-للمشروعات 

 المماوالت المتخصصة والمتكاملة-

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات-

 تسوٌك االلكترونى عبر االنترنتال-

 - 1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : مكتب 

 -الهرم  -ش صبرى ابولمر - 14

 لفندلٌه و وفما لما وردبشان شركات االدارة ا 2212لسنة  322رإٌة للتدرٌب والتطوٌر   شركة  ،  الوزارى رلم  -  631

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

بشان  2212لسنة  322، عن الوزارى رلم  8155برلم  22111118،لٌدت فى  252222.222تلحمها بها   ،رأس مالها   

 شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للش

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -العجوزه  - 2الدور-5شمة-ش احمد عرابى  ش عدنان المدنى متفرع من32تلحمها بها ، بجهة : 



 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

البٌن للمخبوزات   شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  642

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، عن مع مراعاة ا 8844برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 52 - 51 - 52 - 41 - 22 - 11وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محالت ارلام ) 

 - 4مبنى رلم  -مركز خدمات الحى االول والثانى  - 22( سنتر االردنٌة لطعة 

: تجاره الجمله والتجزئه للمخبوزات  داخل المناطك  2218لسنة  82انشطة داخل لانون  البٌن للمخبوزات   شركة  ،  -  641

النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد 

نشطة خارج  - 2227لسنه  356هورٌه مصر العربٌه رلم و مراعاه لرار رئٌس جم 2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده  -الامة وتشؽٌل مخبز ألى   -  2218لسنة  82لانون 

انشطة داخل ، عن  8844برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام   ،رأس مالها   

: تجاره الجمله والتجزئه للمخبوزات  داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال  2218لسنة  82لانون 

و مراعاه  2228لسنة  352وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الامة وتشؽٌل مخبز ألى   -  2218لسنة  82نشطة خارج لانون  - 2227لسنه  356ورٌه مصر العربٌه رلم لرار رئٌس جمه

تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام ، بجهة : محالت 

 - 4مبنى رلم  -مركز خدمات الحى االول والثانى  - 22الردنٌة لطعة ( سنتر ا 52 - 51 - 52 - 41 - 22 - 11ارلام ) 

 82البٌن للمخبوزات   شركة  ،  الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  -  642

ٌجوز للشركة ان تكون لها   -الواردة بذات المانون وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2218لسنه 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

، عن الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  8844برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2218لسنه  82التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى   -الواردة بذات المانون  والحوافز

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 - 51 - 52 - 41 - 22 - 11لن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : محالت ارلام ) السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

 - 4مبنى رلم  -مركز خدمات الحى االول والثانى  - 22( سنتر االردنٌة لطعة  52

انٌة وتجهٌزها بجمٌع شركة  ،  "تخطٌط والامة المناطك العمر   NEW BUILDنٌو بلد للمماوالت و التنمٌة العمرانٌه  -  643

لسنة  322التنمٌة العمرانٌة . " إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -المرافك والخدمات " االستثمار العمارى . 

شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى  -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها "  2212

صرؾ ) وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها  -مٌاه  -تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ( كهرباء بهدؾ 

، عن  8186برلم  22111117،لٌدت فى  522222.222وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة   ،رأس مالها   

التنمٌة العمرانٌة . " إدارة -ٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات " االستثمار العمارى . "تخطٌط والامة المناطك العمران

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات  2212لسنة  322المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

صرؾ )  -مٌاه  -سٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ( كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تم -الترخٌص بها " 

ر وإعدادها للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة ، بجهة : الدو

 -الحى المتمٌز  -شارع عبدالمنعم رٌاض  165عمار رلم  1االول شمة 

شركة  ،  والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها    NEW BUILDد للمماوالت و التنمٌة العمرانٌه نٌو بل -  644

لحسابها او لحساب الؽٌر " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً 

أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري  المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن

ولرار  2228لسنة  352الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها   . " مماوالت اعمال االنشاءات المعدنٌة   2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

، عن والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر " استصالح  8186برلم  22111117

لتٌن أن وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحا

تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك 



 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

. " 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الحى المتمٌز  -شارع عبدالمنعم رٌاض  165عمار رلم  1ة ، بجهة : الدور االول شمة مماوالت اعمال االنشاءات المعدنٌ

شركة  ،  " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها    NEW BUILDنٌو بلد للمماوالت و التنمٌة العمرانٌه  -  645

منت و الصاج و كافة انواع المعادن " االستٌراد والتصدٌر واستؽاللها وصٌانتها . "  تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح و االس

فى شان سجل المستوردٌن  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

صول على التراخٌص الالزمة وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الح

برلم  22111117،لٌدت فى  522222.222لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

، عن " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽاللها وصٌانتها . "  تجارة مواد البناء وحدٌد التسلٌح و  8186

لسنه  122نت و الصاج و كافة انواع المعادن " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم االسم

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى  1172لسنه  121والمانون رلم  1172

ول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحص

 -الحى المتمٌز  -شارع عبدالمنعم رٌاض  165عمار رلم  1الموانٌن ، بجهة : الدور االول شمة 

ركة ان تكون لها ٌجوز للش -شركة  ،  المنظمة لهذا الؽرض    NEW BUILDنٌو بلد للمماوالت و التنمٌة العمرانٌه  -  646

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

تنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة ال

 لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن المنظمة لهذا الؽرض  8186برلم  22111117،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -الحى المتمٌز  -شارع عبدالمنعم رٌاض  165عمار رلم  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول شمة 

كافة  سفنكس للتجهٌزات المكتبٌة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وعلى االخص استٌراد وتصدٌر -  648

 االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌة

 و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن و الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 رٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجا

،  7244برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال   ،رأس مالها   

 االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌةعن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة وعلى االخص استٌراد وتصدٌر كافة 

 و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن و الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، 

 -العجوزه  -الصحفٌٌن  -شارع الدكتور على ابراهٌم  8الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ، بجهة : 

 المتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  التسوٌك و االستثمار العماري. -  647

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -



 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

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –جٌر وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤ -

،لٌدت فى  122222.222للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات   ،رأس مالها   

 ، عن التسوٌك و االستثمار العماري. 8868برلم  22111125

 اء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .شر -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لإلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –وامتالن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وبٌع وتؤجٌر  -

 -اكتوبر 6 -ن زهرة اكتوبر 46للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات ، بجهة : 

 ٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةالمتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  السكنٌة والتجار -  641

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 تمٌم األصول العمارٌة -

 المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة -

 اعمال الرفع المساحً -

 مماوالت انشاء الطرق والكباري -

 ات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشار

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة   ،رأس مالها   

 اإلدارٌة والترفٌهٌة، عن السكنٌة والتجارٌة و 8868برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 تمٌم األصول العمارٌة -

 المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة -

 اعمال الرفع المساحً -

 مماوالت انشاء الطرق والكباري -



 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

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

ن زهرة  46واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ، بجهة : 

 -اكتوبر 6 -اكتوبر

 المتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  المنصوص -  652

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ل وإدارة وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعةا وخطوط نملهاإلامة أو تشؽٌ -

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها -

،لٌدت فى  122222.222تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء على اختالؾ   ،رأس مالها    -

 ، عن المنصوص 8868برلم  22111125

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 دارة وصٌانة محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعةا وخطوط نملهاإلامة أو تشؽٌل وإ -

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها -

 -اكتوبر 6 -ن زهرة اكتوبر 46تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء على اختالؾ ، بجهة :  -

 المتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  مصادرها وشبكات توزٌعها -  651

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل خطوط المترو السطحٌةداخل المدن او بٌن المدن . -

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل انفاق السٌارات . -

 االستشارات الالزمة فً نشاط السكة الحدٌدٌة وخطوطإعداد الدراسات الخاصةبالمشروعات االستثمارٌة وتمدٌم  -

 المترو .

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لألراضً المخصصة -

 لالستصالح واالستزراع .

برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222انشاء الطرق الحرة و السرٌعة و الرئٌسٌة و ادارتها و استؽاللها   ،رأس مالها    -

 ، عن مصادرها وشبكات توزٌعها 8868

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل خطوط المترو السطحٌةداخل المدن او بٌن المدن . -

 تصمٌم أو إنشاء أو ادارة وتشؽٌل انفاق السٌارات . -



 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

 ت الالزمة فً نشاط السكة الحدٌدٌة وخطوطإعداد الدراسات الخاصةبالمشروعات االستثمارٌة وتمدٌم االستشارا -

 المترو .

 إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لألراضً المخصصة -

 لالستصالح واالستزراع .

 -اكتوبر 6 -ن زهرة اكتوبر 46انشاء الطرق الحرة و السرٌعة و الرئٌسٌة و ادارتها و استؽاللها ، بجهة :  -

 المتحدة المصرٌة االمرٌكٌة   شركة  ،  وصٌانتها -  652

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 شترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احك

 نشاطها.

  

 ، عن وصٌانتها 8868برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 ون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تك

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -اكتوبر 6 -ن زهرة اكتوبر 46نشاطها. ، بجهة : 

الالزمة فاست تران لمطع ؼٌار السٌارات   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  653

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة  8721برلم  22111126،لٌدت فى  122222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -ش دمحم نجٌب مدٌنه االمل متفرع من شارع سوق العطار  32الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الجٌزه -امبابه 

مطع ؼٌار السٌارات   شركة  ،  تورٌد جمٌع انواع لطع ؼٌار السٌارات ولطع ؼٌار النمل والمعدات وجمٌع فاست تران ل -  654

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -انواع الكاوتش والبطارٌات واالكسسوارات بالجمله والتجزئة ولوازم السٌارات عامة 

ول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزا

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

، عن تورٌد جمٌع انواع لطع  8721برلم  22111126ى ،لٌدت ف 122222.222مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

ؼٌار السٌارات ولطع ؼٌار النمل والمعدات وجمٌع انواع الكاوتش والبطارٌات واالكسسوارات بالجمله والتجزئة ولوازم السٌارات 

اعماال شبٌهة باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -عامة 

او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

متفرع من ش دمحم نجٌب مدٌنه االمل  32وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 الجٌزه -امبابه  -شارع سوق العطار 
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 236 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 خدمات تسوٌمٌة -شركة  ،     North Poleالمطب الشمالى  -  655

 بحوث تسوٌمٌه -

 بحوث سوق -

 خدمات التصمٌم -

 التصوٌر الفوتوؼرافى وتصوٌر الفٌدٌو ) فٌما عدا التصوٌرتحت الماء( -

 التسوٌك االلكترونى -

 ٌةتطوٌر الموالع االلكترون -

 الدعاٌة واالعالن

 إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الطباعة لدى الؽٌر

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 خدمات تسوٌمٌة -، عن  8763برلم  22111112،لٌدت فى  25222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها   

 بحوث تسوٌمٌه -

 بحوث سوق -

 خدمات التصمٌم -

 التصوٌر الفوتوؼرافى وتصوٌر الفٌدٌو ) فٌما عدا التصوٌرتحت الماء( -

 التسوٌك االلكترونى -

 نٌةتطوٌر الموالع االلكترو -

 الدعاٌة واالعالن

 إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة(.

 الطباعة لدى الؽٌر

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -الدلى  -ش المساحة 33اونها على تحمٌك ، بجهة : او التً لد تع

شركة  ،  ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او    North Poleالمطب الشمالى  -  656

 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.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان  8763برلم  22111112،لٌدت فى  25222.222،رأس مالها     

 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

 -الدلى  -ش المساحة 33نشاطها. ، بجهة : 

جٌات ولواعد البٌانات شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرم   IPLN Egyptأي بً إل إن إٌجٌبت  -  658

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 سبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال البٌانات علً الحا -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

، عن أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  7221برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222أعمال   ،رأس مالها    -

 عد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .للبرمجٌات ولوا

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 -طرٌك الواحات  - 16عمارة  -أعمال ، بجهة : مشروع دجلة جاردنز -

 شركة  ،  التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات    IPLN Egyptأي بً إل إن إٌجٌبت  -  657

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

إلامة وتشؽٌل 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  -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

، عن التوصٌؾ  7221لم بر 22111122،لٌدت فى  122222.222حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة   ،رأس مالها    -

 والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -
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 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

إلامة وتشؽٌل شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات  -

 المعنٌة.

 وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات إنشاء  -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 -طرٌك الواحات  - 16عمارة  -حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة ، بجهة : مشروع دجلة جاردنز -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -شركة  ،  األعمال.    IPLN Egyptأي بً إل إن إٌجٌبت  -  651

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

سالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ال

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن األعمال.  7221برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -طرٌك الواحات  - 16عمارة  -: مشروع دجلة جاردنز

شركة  ،     GREEN HARVEST FOR AGRI SOLUTION & TRADINGجرٌن هارفست للحلول الزراعٌة والتجارة  -  662

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

لمرارات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  8755برلم  22111111،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

ات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الشٌخ زاٌد  - 32مكتب رلم  16الحى  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : مول بدر الدٌن 

تورٌد مواد البناء   استؽالل المناجم والمحاجر  محجوب وعزازي للمماوالت والمحاجر   شركة  ،  "المماوالت العامة " -  661

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ف

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

تورٌد مواد البناء    ، عن "المماوالت العامة " 8771برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222 ،رأس مالها    

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -استؽالل المناجم والمحاجر 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ف

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -كرداسة  -حدة المحلٌة ش الو 4الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الماسة انترناشٌونال لتنسٌك الحدائك   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  -  662

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  ، عن مراعاة احكام 8852برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -العمرانٌة الؽربٌة -ش ابناء سوهاج من ش المدارس  73نشاطها. ، بجهة : 

 الماسة انترناشٌونال لتنسٌك الحدائك   شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض للمبانى والمنشات . -  663

 التورٌدات العمومٌة

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب( -

 شترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض  8852برلم  22111124،لٌدت فى  52222.222ها   مع   ،رأس مال

 للمبانى والمنشات .

 التورٌدات العمومٌة

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب( -

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -العمرانٌة الؽربٌة -بناء سوهاج من ش المدارس ش ا 73مع ، بجهة : 

شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    U.B.Rالبنائون المتحدون لالستثمار العمارى   -  664

 اطهاالموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نش

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  7138برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -مٌدان فودافون مجمع طٌبة مول   123محل رلم 

االستثمار العمارى  -شركة  ،  المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة   U.B.Rالبنائون المتحدون لالستثمار العمارى   -  665

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -شراء وبٌع و تملن االراضى و العمارات و الوحدات -.

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ستلزمات المماوالت و الؼراض المتعلمة بها لم

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

، عن  7138برلم  22111125،لٌدت فى  1222222.222او تلحمها بها   ،رأس مالها    فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

التجارة -شراء وبٌع و تملن االراضى و العمارات و الوحدات -االستثمار العمارى . -المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة

ٌجوز للشركة ان  -لزمات المماوالت و الؼراض المتعلمة بها العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة لمست

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

و تلحمها بها ، بجهة : محل رلم تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ا

 -مجمع طٌبة مول مٌدان فودافون   123

معز اسماعٌل لوخندواال وشركاه   شركة  ،  صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و  -  666

 و التعلٌم التكنولوجً .تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات 



 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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 وره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بص -

، عن صناعة تكنولوجٌا المعلومات و  8765برلم  22111112،لٌدت فى  2122222.222إدخال البٌانات   ،رأس مالها    -

ت و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌا

 التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -

 أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً  -

 -ارض اللواء -ش سامى الصاوى 2عمار -بالدور االول  1إدخال البٌانات ، بجهة : شمة  -

 معز اسماعٌل لوخندواال وشركاه   شركة  ،  علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -  668

 ا . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعه -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت-

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -

 22111112،لٌدت فى  2122222.222إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا   ،رأس مالها    -

 ائل اإللكترونٌة . ، عن علً الحاسبات وبالوس 8765برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت-

 مشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .ال -

-ش سامى الصاوى 2عمار -بالدور االول  1إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا ، بجهة : شمة  -

 -ارض اللواء 

 وخندواال وشركاه   شركة  ،  المعلومات معز اسماعٌل ل -  667

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال . -



 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

ى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً و األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و صورة و بٌانات إلى محتو -

 الثمافً و الفنً .

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 ، عن المعلومات  8765برلم  22111112،لٌدت فى  2122222.222،رأس مالها     

 ة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها .إنشاء وإدار -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال . -

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت و صورة و بٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً و  -

 الفنً .الثمافً و 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، 

 -ارض اللواء -ش سامى الصاوى 2عمار -بالدور االول  1بجهة : شمة 

 شركة  ،  "التسوٌك و االستثمار العماري.   Staticستاتن  -  661

 ع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌةشراء و بٌ -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

صرؾ ( وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

د إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها او بٌعها بحالتها او بع

، عن "التسوٌك  8834برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222اداراتها او استؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر   ،رأس مالها   

 و االستثمار العماري.

 تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌةشراء و بٌع و  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -

صرؾ ( وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -شراء وبٌع وتؤجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

و بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها ا

 -المهندسٌن -ش نابلسى  15 -الدور االول  - 4تؽاللها لحسابها او لحساب الؽٌر ، بجهة : شمة اداراتها او اس

شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة    Staticستاتن  -  682

 اشرة نشاطهاوعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمب

، عن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  8834برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

الدور  - 4الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -المهندسٌن -نابلسى ش  15 -االول 

 شركة  ،     Staticستاتن  -  681

 تمٌم األصول العمارٌة -

 السمسرة بالعمولة "

 التورٌدات العمومٌة "



 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

 تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( "

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تحصٌل تمدٌم خدمات ال "

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

تمٌم األصول  -، عن  8834برلم  22111123،لٌدت فى  52222.222 السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن   ،رأس مالها  

 العمارٌة

 السمسرة بالعمولة "

 التورٌدات العمومٌة "

 تؤجٌر السٌارات ) عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن( "

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس  "

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تمدٌم خدمات التحصٌل  "

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

 -المهندسٌن -ش نابلسى  15 -االول  الدور - 4السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، بجهة : شمة 

 -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   -بن اربٌكا   شركة  ،  طحن البن و تمدٌم المشروبات الساخنة  -  682

اعماال  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول -التورٌدات العمومٌة 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 ل على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالشركة الحصو

التجارة العامة  -، عن طحن البن و تمدٌم المشروبات الساخنة  7114برلم  22111124،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

ه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وج -التورٌدات العمومٌة  -والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -شارع العشرٌن  48والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -الجٌزة  -فٌصل  -برج االحالم 

 مؽسلة مودرن   شركة  ،  إلامة وإدارة وتشؽٌل مؽسلة ودراي كلٌن وصباؼة وكً. -  683

 إدارة وتشؽٌل مؽاسل.

 كة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشر

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً 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

 نشاطها.

، عن إلامة وإدارة وتشؽٌل مؽسلة ودراي كلٌن وصباؼة  8742برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 وكً.

 إدارة وتشؽٌل مؽاسل.

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -امبابه -شارع مسجد الرحمة 5نشاطها. ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى شركة  ،   التجارة    Art4Martآرت فور مارت  -  684

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -مسموح به لانونا 

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 8842لم بر 22111123،لٌدت فى  72222.222الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -، عن التجارة االلكترونٌة والتسوٌك االلكترونى 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها 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 ؼرضها فى مصر ا

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -التعاون  -د المحسن شارع احمد عب 6لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

اعمار مصر للمماوالت العامة و التورٌدات العمومٌه ٌاسر رسالن   شركة  ،  تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها  -  685

ة ان تكون لها ٌجوز للشرك -المماوالت العامة  -الامة وتشؽٌل الموالت التجارٌة   -االستثمار العمارى .   -بجمٌع المرافك والخدمات 

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222فٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   والئحتة التن

الامة وتشؽٌل الموالت  -االستثمار العمارى .   -، عن تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات  7188

شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز لل -المماوالت العامة  -التجارٌة  

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

 5لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : مكتب تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ا

 -مول ستى ستار الحى الحادي عشر  3الدور الرابع برج 

اعمار مصر للمماوالت العامة و التورٌدات العمومٌه ٌاسر رسالن   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  686

 نشاطها التراخٌص الالزمة لمباشرة

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  7188برلم  22111128،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

 -مول ستى ستار الحى الحادي عشر  3الدور الرابع برج  5الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

شركة  ،  تعاونها على    Smart City for Advanced                Transportationسمارت سٌتً للنمل المتطور  -  688

 تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 نشاطها.

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  8142برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و ال

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الهرم  -ش حسن دمحم  -مدٌنة حسن دمحم  5نشاطها. ، بجهة : 

تخصصة واعمال التشطٌبات الداخلٌة شركة  ،  المماوالت الم   Division 1شركة دٌفٌجن ناٌن للمماوالت المتخصصه  -  687

 والخارجٌة والمماوالت الكهربائٌة والتورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 ز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجو

 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 المتخصصة واعمال التشطٌبات الداخلٌة  7235برلم  22111122،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 والخارجٌة والمماوالت الكهربائٌة والتورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 رضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼ

 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 عمربن الخطاب26ة : نشاطها. ، بجه

شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما    SASH Technologyساش تكنولوجى   -  681

 ٌ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 التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  7251برلم  22111121،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 ت السالفة او تشترٌها اوالخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا

 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 -مخازن الشباب -المنطمة الصناعٌة 283نشاطها. ، بجهة : لطعةرلم 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزة واالدوات والمستلزمات    SASH Technologyساش تكنولوجى   -  672

 الكهربائٌة وتورٌد كل ما سبك

 التوكٌالت التجارٌة

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل



 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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االجهزة واالدوات  7251برلم  22111121،لٌدت فى  122222.222ا   او   ،رأس ماله

 والمستلزمات الكهربائٌة وتورٌد كل ما سبك

 التوكٌالت التجارٌة

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1172لسنة 122* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 ك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلح

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -اكتوبر 6 -مخازن الشباب -المنطمة الصناعٌة 283ةرلم او ، بجهة : لطع

 كنارى للتعبئة والتؽلٌؾ و التورٌدات   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمبا -  671

  

زمة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الال 8747برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 -الحى السادس  -اسكان الشباب  7عمارة  12لمبا ، بجهة : شفة 

 تعبئة وتؽلٌؾ المنتجات لدى الؽٌر-كنارى للتعبئة والتؽلٌؾ و التورٌدات   شركة  ،   -  672

 التورٌدات العمومٌة-

كات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة التصدٌر      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشر-

 باعمالهاالتصدٌرالتورٌدات العمومٌةتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات لدى الؽٌر

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ه التنفٌذٌةتلحمها به و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحت

، عن  8747برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 تعبئة وتؽلٌؾ المنتجات لدى الؽٌر-

 التورٌدات العمومٌة-

ت و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة التصدٌر      ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا-

 باعمالهاالتصدٌرالتورٌدات العمومٌةتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات لدى الؽٌر

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها به و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 -الحى السادس  -اسكان الشباب  7عمارة  12مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : شفة 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج 2218لسنه  82عاطؾ احمد دمحم محمود وشرٌكٌه   شركة  ،  الواردة بمانون االستثمار رلم  -  673

لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.



 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

، وكذا 2218لسنه  82عن الواردة بمانون االستثمار رلم ،  8131برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -صدق ش م 32السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 : 2218لسنة  82عاطؾ احمد دمحم محمود وشرٌكٌه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  674

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .-

 البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  أعمال إنتاج وتطوٌر-

 االستثمار العمارى-

 تجارة الجملة والتجزئة-

لها   داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة   ،رأس ما

 : 2218لسنة  82، عن انشطة داخل لانون  8131برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .-

 برامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال إنتاج وتطوٌر ال-

 االستثمار العمارى-

 تجارة الجملة والتجزئة-

 32داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة ، بجهة : 

 -ش مصدق 

و 2228لسنة  352عاطؾ احمد دمحم محمود وشرٌكٌه   شركة  ،  مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  -  675

 2227لسنه 356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

 :  2218لسنة  82*انشطة خارج لانون 

 الدعاٌة واالعالن

 التجارة االلكترونٌة

 لحفالت العامة والمعارض (عدا السٌاحٌة) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدهالامة وتنظٌم ا

*تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

، عن مسبما مع  8131برلم  22111118،لٌدت فى  322222.222ا   ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز   ،رأس ماله

 2227لسنه 356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2228لسنة  352مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 :  2218لسنة  82*انشطة خارج لانون 

 الدعاٌة واالعالن

 التجارة االلكترونٌة

 لعامة والمعارض (عدا السٌاحٌة) بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدهالامة وتنظٌم الحفالت ا



 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

*تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لألنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

 -ش مصدق  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : 

 شركة  ،  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت   GMEأهدٌنى  -  676

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.

 ، عن التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 8732برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

  شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -اكتوبر 6 -فامٌلى مول  -الدور االول  - 152ومحل رلم  151نشاطها. ، بجهة : محل رلم 

شركة المجموعة هشام دروٌش للتسوٌك   شركة  ،  "التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  -  678

 ستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالعمومٌة " تجارة المعادن " اال

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها

استصالح وتجهٌز   ،رأس  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تسوٌك كافة المنتجات "

، عن "التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  8717برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222مالها   

 ٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌةالعمومٌة " تجارة المعادن " االست

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

استصالح وتجهٌز ، بجهة  ن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " تسوٌك كافة المنتجات "م

 -الهرم  -ش طه حسٌن 21 -: الدور االول علوي

. واستزراع شركة المجموعة هشام دروٌش للتسوٌك   شركة  ،  األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع -  677

 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352األراضً المستصلحة. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2227لسنة 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 ٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والط "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "



 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

، عن األراضً بالمرافك  8717برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222الامة وتشؽٌل الثالجات   ،رأس مالها    "

. واستزراع األراضً المستصلحة. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع

 .2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. "

 ٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والط "

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

 -الهرم  -ش طه حسٌن 21 -الامة وتشؽٌل الثالجات ، بجهة : الدور االول علوي "

خاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة شركة المجموعة هشام دروٌش للتسوٌك   شركة  ،  والمحطات ال -  671

 والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة  "

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ة بحفظ الحاصالت ، عن والمحطات الخاص 8717برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222مع مراعاة   ،رأس مالها   

 الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصالت الزراعٌة  "

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة با

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 -الهرم  -ش طه حسٌن 21 -مع مراعاة ، بجهة : الدور االول علوي

شركة المجموعة هشام دروٌش للتسوٌك   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  -  612

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ى الشركة ، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل 8717برلم  22111113،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

 -الهرم  -ش طه حسٌن 21 -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول علوي

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -بؽداد السالم   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  -  611

ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات و

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

على الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

ٌجوز للشركة  -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  8134برلم  22111114،لٌدت فى  12222.222مالها   

ال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعما

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

كافة التراخٌص الالزمة  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

 -مدٌنه الفردوس  -ز المجاوره االولى12عماره -بالدور االرضى 4، 3لمباشرة نشاطها ، بجهة : محلٌن رلم 

تشٌن مٌت الدارة المنشؤت السٌاحٌه   شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  -  612

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهامراعاة احكام ال

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  7137برلم  22111125،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

 -شارع محى الدٌن ابو العز  27لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانى عمارة 

خالد حنفً توفٌك عطوان وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع حابكات المالبس والسوست واألشرطة  -  613

 المطرزة.



 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

 ؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة وطالإها.الامة وتش

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لعب األطفال وتصنٌع وتجمٌع ساعات الحائط.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌة ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل.

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 نشاطها.

    

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع حابكات المالبس  7183برلم  22111128،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 والسوست واألشرطة المطرزة.

 إها.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة وطال

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لعب األطفال وتصنٌع وتجمٌع ساعات الحائط.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات ورلٌة ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل.

 فة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

المنطمة الصناعٌة  -بالمرحلة األولً  123، نصؾ لطعةرلم  122،  121،  112،  121،  127نشاطها. ، بجهة : المطعةرلم 

 -كوم أوشٌم 

 -طامٌه

 العالمة لالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر -  614

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172سنة ل 121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ت و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا

او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

 ، عن االستٌراد والتصدٌر 8734برلم  22111128،لٌدت فى  22222.222

 فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1172ة لسن 121*تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

ش مولؾ 5او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : 

 -البدرشٌن  -ابوصٌر-الهرم 



 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

 العالمة لالستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  او تشترٌها او -  615

 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 تشترٌها او 8734برلم  22111128،لٌدت فى  22222.222،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

 -البدرشٌن  -ابوصٌر-ش مولؾ الهرم 5نشاطها. ، بجهة : 

 التدرٌب المٌادي واالستشارات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة -  616

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والتسوٌمٌة ونظم المعلومات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 اذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركاتالمتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادةرأس المال واالستحو

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علًٌ فً المادة 

،لٌدت فى  722222.222بٌع وتسوٌك االدوات الكتابٌة والمهمات المكتبٌة والمطبوعات زمستلزمات ومساعدات   ،رأس مالها   

 ، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة 8752برلم  22111111

 تمدٌم االستشارات االدارٌة والتسوٌمٌة ونظم المعلومات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 واذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركاتالمتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادةرأس المال واالستح

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علًٌ فً المادة 

الشٌخ زاٌد  - 5مجاورة - 16بٌع وتسوٌك االدوات الكتابٌة والمهمات المكتبٌة والمطبوعات زمستلزمات ومساعدات ، بجهة : الحً 

- 

 التدرٌب المٌادي واالستشارات   شركة  ،  التدرٌب من الراص اللٌزر -  618

 المبرمجة واجهزة العرض الصوتٌة والضوئٌة المستخدمة فً التدرٌب

 تنظٌم واعداد وتمدٌم دورات تدرٌبٌة

 ت و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن  8752برلم  22111111،لٌدت فى  722222.222لسارٌة   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 التدرٌب من الراص اللٌزر

 المبرمجة واجهزة العرض الصوتٌة والضوئٌة المستخدمة فً التدرٌب

 تنظٌم واعداد وتمدٌم دورات تدرٌبٌة

 رها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الشٌخ زاٌد  - 5مجاورة - 16مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : الحً 

 التدرٌب المٌادي واالستشارات   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  617

 نشاطها.

عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة  ، 8752برلم  22111111،لٌدت فى  722222.222،رأس مالها     

 لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  - 5مجاورة - 16نشاطها. ، بجهة : الحً 

 :2218لسنة  82مارسٌلٌا للصناعة   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  611

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 المجتمعات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقتجاره الجملة والتجزئةداخل المناطك النائٌة و

 و مراعاه لراررئٌس2228لسنة  352فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

ت مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام   ،رأس مالها   تلتزم الشركة بإفراد حسابا

 :2218لسنة  82، عن انشطةداخل لانون  8123برلم  22111113،لٌدت فى  21222.222

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة

 معات العمرانٌة الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقتجاره الجملة والتجزئةداخل المناطك النائٌة والمجت

 و مراعاه لراررئٌس2228لسنة  352فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

ٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام ، بجهة : شعالن تلتزم الشركة بإفراد حسابات مال

 -ابشواى  -مركزٌوسؾ الصدٌك 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،  تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة للحٌوانات األلٌفة    Pupzellaببزٌال  -  822

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة 

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

ٌجوز للشركة  -، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة للحٌوانات األلٌفة  8124برلم  22111113،لٌدت فى  222222.222مالها   

ى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها الت

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

ة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

 -عمارات برادٌس امام مدخل الحى السابع  48بلون 4نموذج 2لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 مارسٌلٌا للصناعة   شركة  ،  الشركةالتصدٌرالتورٌدات العمومٌة -  821
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،وكذا التتمتع 2218لسنة  82ررلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثما

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً

، عن الشركةالتصدٌرالتورٌدات  8123برلم  22111113،لٌدت فى  21222.222تلحمها بها و ذلن طبماً   ،رأس مالها   

 العمومٌة

 ،وكذا التتمتع 2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -ابشواى  -تلحمها بها و ذلن طبماً ، بجهة : شعالن مركزٌوسؾ الصدٌك 

لتورٌدات العمومٌة التجارة العامة شركة  ،  شبٌهة باعمالها ا   PRO SPACEبروسبٌس للتسوٌك و االستثمار العمارى  -  822

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموان

 نشاطها.

، عن شبٌهة باعمالها التورٌدات العمومٌة التجارة العامة  8724برلم  22111126،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 مٌك ؼرضها 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 صبرى ابولمر - 14 - 1، بجهة : مكتب نشاطها. 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121شركة  ،  رلم    SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  823

ة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاول

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

تمدٌم االستشارات فً مجال الدعاٌة واالعالن (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

اق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً   ،رأس مالها   بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األور

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121، عن رلم  8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222

ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تمدٌم االستشارات فً مجال الدعاٌة واالعالن (فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  "

 - 7المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً ، بجهة : الدور  بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1

من لانون  28شركة  ،  مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة    SOLUTIONS PLUSسلٌوشنز بلس         -  824

 سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) .

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تصمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة  "

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

، عن مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً  8112برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222والمرارات   ،رأس مالها   

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ) . 28المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -صمٌم و بٌع و تاجٌر المساحات اإلعالنٌة ت "

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

و تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ا

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش احمد رضا المتفرع من الثالثٌن  1 - 7والمرارات ، بجهة : الدور 

ط وتعبئة المنظفات الصناعٌة إٌبان للمنظفات الصناعٌةو الكٌماوٌات   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لخل -  825

 ومستحضرات التجمٌل

 تجارة المنظفات الصناعٌة ومستحضرات التجمٌل

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 جوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 8113برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 بئة المنظفات الصناعٌة ومستحضرات التجمٌل، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لخلط وتع

 تجارة المنظفات الصناعٌة ومستحضرات التجمٌل

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ل

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 -لسم ثالث اكتوبر -السٌاحٌة ب حدائك اكتوبر 45مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 إٌبان للمنظفات الصناعٌةو الكٌماوٌات   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة -  826

 نشاطها.

 ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8113برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 -لسم ثالث اكتوبر -توبرالسٌاحٌة ب حدائك اك 45نشاطها. ، بجهة : 

صفاء سعد سعٌد خمٌس وشرٌكها   شركة  ،  الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من  -  828

لمدن % سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها " االستثمار العمارى با12أنشطة داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 254 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  -.2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن الامة  7261برلم  22111121،لٌدت فى  322222.222وجه من الوجوة مع   ،رأس مالها   مصلحة او تشترن باى 

% سنوٌا 12وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عالجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم 

دن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها " االستثمار العمارى بالم

وما ورد بمرار  2228لسنة  352الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ه من الوجوة مع ، بجهة : فراج ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وج -.2227لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -سنتر التجاري 

صفاء سعد سعٌد خمٌس وشرٌكها   شركة  ،  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  -  827

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها

ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ، عن الشركات و 7261برلم  22111121،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

على الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

 -الحً الثانً  -المحور المركزي  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فراج سنتر التجاري 

علً كرمٌم المهري لالستثمار   شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  -  821

ا بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمه

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

جوز لها ، عن تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ 7173برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -الدور الثالث - 321والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم 

 -لسم الدلً  -ش الدلً 63.  61

شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات   -علً كرمٌم المهري لالستثمار   شركة  ،  " التسوٌك و االستثمار العماري.  -  812

واالنشطة  الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة -اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة  

المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -فٌها 

، عن " التسوٌك و االستثمار العماري.  7173برلم  22111128،لٌدت فى  52222.222تعاونها على   ،رأس مالها   او التى لد 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌالت والشمك  -شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة    -

االنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة و

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها 

 -ش الدلً 63.  61 -الدور الثالث - 321اونها على ، بجهة : مكتب رلم وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

 -لسم الدلً 

 تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات والعطور. شركة  ،  "   Peelexبٌلٌكس  -  811

 والمبٌدات والعطور.التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات  "

 التوكٌالت التجارٌة. "

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

، عن " 8743برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222ٌجوز للشركة   ،رأس مالها    -المنظمة لهذا الؽرض . 

 تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات والعطور. 

 ات والعطور.التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌد "
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التوكٌالت التجارٌة. "

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌ

 -حدائك األهرام  -أ شارع أ  3عمارة  8ٌجوز للشركة ، بجهة : شمة  -المنظمة لهذا الؽرض . 

مماوالت اعمال المبانى واعمال األساس واعمال االنشاءات  -مٌكانزم للمماوالت العامة   شركة  ،  "المماوالت العامة  -  812

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  المعدنٌة و األعمال التكمٌلٌة .ٌجوز للشركة ان تكون لها

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراع

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

مماوالت اعمال المبانى واعمال  -، عن "المماوالت العامة  7213برلم  22111111،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

التكمٌلٌة .ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  األساس واعمال االنشاءات المعدنٌة و األعمال

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

م المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا

أ ) 4شارع  -أ  126والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 -هضبة األهرام  -البوابة األولى  -النعمان(

 شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.   4M CONSTRUCTIONفور ام للمماوالت   -  813

 المٌام بؤعمال الدٌكور والتشطٌبات.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة.

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن والتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى.

 الدعاٌة واالعالن.

 امة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت العامة.إل

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

، عن المماوالت العامة والمتخصصة  7131برلم  22111125،لٌدت فى  22222.222وتنظٌم اعمال الوكالة   ،رأس مالها   

 والمتكاملة.

 المٌام بؤعمال الدٌكور والتشطٌبات.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 التورٌدات العمومٌة.

 لتفرٌػ والتوكٌالت المالحٌة والتخلٌص الجمركى.تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن وا

 الدعاٌة واالعالن.

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والندوات والحفالت العامة.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى شان سجل المستوردٌن 1172لسنة  121والمانون رلم  1172لسنة  122تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -سالٌة مكً  -عمارات السوق التجاري  2مال الوكالة ، بجهة : وتنظٌم اع

شركة  ،  التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها    4M CONSTRUCTIONفور ام للمماوالت   -  814

 إال بعد الحصول على التراخٌص

 انٌن المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

 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

برلم  22111125،لٌدت فى  22222.222من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    28ها فً المادة المنصوص علٌ

 ، عن التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص 7131

 المنظمة لهذا الؽرضالالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 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

 -سالٌة مكً  -عمارات السوق التجاري  2من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة :  28المادة  المنصوص علٌها فً

 شركة  ،  التنفٌذٌة( .   4M CONSTRUCTIONفور ام للمماوالت   -  815

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 موافمة و اجراءات الترخٌص بهاب

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة.

 اإلشراؾ والفحص للمشروعات من الناحٌة الفنٌة فمط.

 ن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

 ، عن التنفٌذٌة( . 7131برلم  22111125،لٌدت فى  22222.222او   ،رأس مالها   

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد 2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة.

 اإلشراؾ والفحص للمشروعات من الناحٌة الفنٌة فمط.

 رن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 258 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -سالٌة مكً  -عمارات السوق التجاري  2او ، بجهة : 

شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج    4M CONSTRUCTIONفور ام للمماوالت   -  816

 ات السالفة او تشترٌها او,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.

ً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً ، عن الت 7131برلم  22111125،لٌدت فى  22222.222،رأس مالها     

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 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

 -سالٌة مكً  -عمارات السوق التجاري  2نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  "االستثمار العمارى بالمدن    Nesterea Real Estate Investmentشركة نستٌرٌا لالستثمار العماري  -  818

نطمة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا م

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -  2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352بمرار رئٌس الوزراء رلم 

تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

،لٌدت فى  222222.222ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

، عن "االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  8712برلم  22111113

وما ورد بمرار رئٌس  2228لسنة  352ة شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم المدٌم فٌما عدا منطم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -  2227لسنة  356الجمهورٌة رلم 

ٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم

 -درٌم الند بٌرامٌدز للجولؾ  - 212عمارة  -( 11السالفة او تشترٌها ، بجهة : وحدة رلم )

م شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكا   Nesterea Real Estate Investmentشركة نستٌرٌا لالستثمار العماري  -  817

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  8712برلم  22111113،لٌدت فى  222222.222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة والئحتة التنفٌذٌة م

 -درٌم الند بٌرامٌدز للجولؾ  - 212عمارة  -( 11لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم )

رتون ومواد ومستلزمات التعبئة منال سٌد الحسن حسن وشركاها   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق والك -  811

تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -والتؽلٌؾ 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

ٌع الورق والكرتون ومواد ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصن 7148برلم  22111126،لٌدت فى  522222.222،رأس مالها     

تجاره الجمله والتجزئه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ 

 -الحً الثامن  - 4عمارة  - 1الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شمة 

 تبٌة   شركة  ،  ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضسفنكس للتجهٌزات المك -  822

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة كافة االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌة

 و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن و الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

 ٌانة كافة االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌة و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن وص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 257 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

،لٌدت فى  2222222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 7244م برل 22111122

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة كافة االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌة

 و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن و الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

 كافة االجهزة والمعدات و المستلزمات المكتبٌة و كافة االثاثات الخشبٌة والمعدنٌة و االلواح الخشبٌة و الخزائن و صٌانة

 الشانونات الحدٌدٌة المإمنة

 -شارع الدكتور على ابراهٌم  8ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : 

 -العجوزه  -الصحفٌٌن 

 سفنكس للتجهٌزات المكتبٌة   شركة  ،  و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها -  821

 فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 نشاطها.

 ، عن و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 7244برلم  22111122،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراع

 -العجوزه  -الصحفٌٌن  -شارع الدكتور على ابراهٌم  8نشاطها. ، بجهة : 

ات ونظم المعلومات عظٌمى تكنولوجٌز   شركة  ،  أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌان -  822

 اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها إنتاج وتطوٌر النظم  -

ٌجوز للشركة   ،رأس  -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -

، عن أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات  7121برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222مالها   

 ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -
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 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 دمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها إنتاج وتطوٌر النظم الم -

ٌجوز للشركة ، بجهة :  -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -

 -شارع التحرٌر  142

رها التى تزاول عظٌمى تكنولوجٌز   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ -  823

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  7121برلم  22111125،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها     

فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 - شارع التحرٌر 142والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،     THE LEGEND   FOR TRADING        AND         DISTRIBUTINGذا لٌجند للتجارة والتوزٌع            -  824

 التورٌدات العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

توزٌع كافة المنتجات    -تربٌة ورعاٌة الحٌوانات األلٌفة من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " 

 -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  8733برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

توزٌع كافة المنتجات ،  -ربٌة ورعاٌة الحٌوانات األلٌفة من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " ت

 -الهرم  -امام مطعم كلٌوباترا كوٌن السٌاحى طرٌك المنصورٌة  -امتداد شارع ابوالهول السٌاحى  136بجهة : 

شركة  ،     THE LEGEND   FOR TRADING        AND         DISTRIBUTINGذا لٌجند للتجارة والتوزٌع            -  825

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -الؽذائٌة الخاصة بالحٌوانات األلٌفة 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

رٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشت

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

ٌجوز للشركة  -انات األلٌفة ، عن الؽذائٌة الخاصة بالحٌو 8733برلم  22111128،لٌدت فى  1222222.222،رأس مالها     

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

حكام على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ال

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -الهرم  -امام مطعم كلٌوباترا كوٌن السٌاحى طرٌك المنصورٌة  -امتداد شارع ابوالهول السٌاحى  136لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً    FOREST    AGRICULTUREفورست الزراعٌة        -  826

 تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 لحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ا

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .2227 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

، عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة  8752برلم  22111111،لٌدت فى  2222222.222ٌة   ،رأس مالها   ترب

 التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 الحدٌثة فى فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز -البوابة الرباعٌة -خدمات  11عمارة  -ربٌة ، بجهة : الدور الثالث ت

شركة  ،  جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت    FOREST    AGRICULTUREفورست الزراعٌة        -  828

 أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 .إلامة المزارع السمكٌة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 22111111،لٌدت فى  2222222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 8752برلم 

 إلامة المزارع السمكٌة .

 ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجو

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 

 -البوابة الرباعٌة -خدمات  11عمارة  -مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : الدور الثالث 

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز

 زمة لمباشرةشركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص الال   FOREST    AGRICULTUREفورست الزراعٌة        -  827

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8752برلم  22111111،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز -البوابة الرباعٌة -خدمات  11عمارة  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث 

شركة  ،  " انشطة خاصة    PIONEERS FOR INDUSTRY AND TRADE COMPANYالرواد للصناعة والتجارة    -  821

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه بكافة اشكالها وانواعها وحفاضات االطفال والفوط النسائٌة والورق  82بمانون 

دة والمناطك النائٌة والمناطك تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌ الصحى ٌكافة اشكالها وانوعها "



 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

 352خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

" انشطة خارج لانون   ،رأس مالها    2227لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2228لسنة 

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات  82، عن " انشطة خاصة بمانون  8125برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222

تجاره الجمله  الورلٌه بكافة اشكالها وانواعها وحفاضات االطفال والفوط النسائٌة والورق الصحى ٌكافة اشكالها وانوعها "

والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء  والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر  2228لسنة  352فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  - ش عباس انور 1" انشطة خارج لانون ، بجهة :  2227لسنة  356العربٌة رلم 

: االستٌراد  82شركة  ،     PIONEERS FOR INDUSTRY AND TRADE COMPANYالرواد للصناعة والتجارة    -  832

فً شؤن سجل المستوردٌن و تعدٌالته تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه  1172لسنة  121والتصدٌر وتلتزم الشركة بالمانون رلم 

االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2218لسنه  82والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

وجه من الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى -الواردة بذات المانون 

لسنة  121: االستٌراد والتصدٌر وتلتزم الشركة بالمانون رلم  82، عن  8125برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222

ن فً شؤن سجل المستوردٌن و تعدٌالته تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانو 1172

لسنه  82االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  2218

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش عباس انور  1اى وجه من الوجوة مع الشركات ، بجهة : مصلحة او تشترن ب

شركة  ،  وؼٌرها التى    PIONEERS FOR INDUSTRY AND TRADE COMPANYالرواد للصناعة والتجارة    -  831

جوز لها ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  8125برلم  22111113،لٌدت فى  2222222.222،رأس مالها     

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما 

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش عباس انور  1الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال    Peelexبٌلٌكس  -  832

لتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او ا

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 لمباشرة نشاطها الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  8743برلم  22111111،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئا

 -أ شارع أ  3عمارة  8والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -حدائك األهرام 

ٌجوز  -شركة  ،  " بٌع وتوزٌع وتورٌد الراتان ومستلزمات الحدائك والنوادي    Garden Life Styleؾ ستاٌل جاردن الٌ -  833

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن " بٌع وتوزٌع وتورٌد الراتان  8181برلم  22111117،لٌدت فى  52222.222الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -ومستلزمات الحدائك والنوادي 

ان تندمج فى الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -ربٌةامبابة الؽ -مدٌنة االمل -ش سٌؾ الدٌن  4وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 



 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

شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة    Iarda for Design and Constructionsإٌاردا للتصمٌم والمماوالت  -  834

 والمتكاملة.

 المٌام بؤعمال التصمٌمات الهندسٌة والدٌكور.

 وفما لما وردبشان شركات االدارة الفندلٌة و  2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التورٌدات العمومٌة.

لتً تزاول اعماال   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ا

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. 7256برلم  22111122،لٌدت فى  125222.222

 المٌام بؤعمال التصمٌمات الهندسٌة والدٌكور.

 وردبشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما  2212لسنة  322إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التورٌدات العمومٌة.

 - 21اعماال ، بجهة : شمة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول

 -المرٌوطٌة -منطمة الخلود  -شارع العروبة 14الدور السابع بالعماررلم 

 شركة  ،  شبٌهة باعمالها   Iarda for Design and Constructionsإٌاردا للتصمٌم والمماوالت  -  835

 ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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 شبٌهة باعمالها 7256برلم  22111122،لٌدت فى  125222.222،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -المرٌوطٌة -منطمة الخلود  -شارع العروبة 14الدور السابع بالعماررلم  - 21نشاطها. ، بجهة : شمة 

 لدعاٌة واالعالنشركة  ،  ا   M  VISIONام فٌجن للخدمات االعالنٌه     -  836

 اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 263 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملنإعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر -

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزتنظٌم   ،رأس -

 دعاٌة واالعالن، عن ال 8725برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222مالها   

 اإلنتاج الفنً و التوزٌع لألفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسالت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة-

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و-

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزتنظٌم ، بجهة : -

 -المهندسٌن  -ش السودان  355

شركة  ،  المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌةإدارة و تشؽٌل دور العرض    M  VISIONعالنٌه    ام فٌجن للخدمات اال -  838

 السٌنمائىتؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . أعمال التوصٌؾ -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها -

. 

، عن المهرجانات الفنٌة  8725برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره   ،رأس مالها    -

 و الثمافٌة و الؽنائٌةإدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائىتؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 ل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌ -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها -

. 

 -المهندسٌن  -ش السودان  355إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره ، بجهة :  -

 شركة  ،  المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .   M  VISIONام فٌجن للخدمات االعالنٌه     -  837

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 لتوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال ا -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 264 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة -

. 

، عن المختلفة منصوت وصورة  8725برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222مشروعات البحث   ،رأس مالها    -

 وبٌانات .

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 لتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها وا -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات 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 -

. 

 -المهندسٌن  -ش السودان  355ت البحث ، بجهة : مشروعا -

شركة  ،  والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم    M  VISIONام فٌجن للخدمات االعالنٌه     -  831

 الفضاء واالستشعار عن بعد

 )2223لسنة  64بى رلم ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحر

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222تحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة   ،رأس مالها   األنشطة المتعلمةب -

 ، عن والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 8725

 )2223لسنة  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

 -المهندسٌن  -ش السودان  355محتوى التملٌدي منصوت وصورة ، بجهة : األنشطة المتعلمةبتحوٌل ال -

 شركة  ،  وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى   M  VISIONام فٌجن للخدمات االعالنٌه     -  842

 العلمً والثمافً والفنً.

 ركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 265 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 ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى 8725برلم  22111128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 العلمً والثمافً والفنً.

 ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 لتنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته ا

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -المهندسٌن  -ش السودان  355نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  ادارة الصٌدلٌات   WELLوٌل الدارة وتشؽٌل الصٌدلٌات  -  841

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهئات 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 لمباشرةمع مراعاة 

 نشاطها.

 ، عن ادارة الصٌدلٌات 8138برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 ً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها الت

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 -اكتوبر 6 -حى البستان -66عمارة -3نشاطها. ، بجهة : شمة 

االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة و الفٌدٌو و  -شركة  ،     Otaku Productionsأوتاكو برودكشنز  -  842

 التلفزٌونٌة و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌة و

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات -

 البث االذاعى (

 وٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلىتاجٌر كافة المعدات للتص -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

االنتاج الفنى و التوزٌع لالفالم السٌنمائٌة و  -، عن  8147برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها      -

 ونٌة والتلفزٌونٌة و الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسالت االذاعٌة و التلفزٌ

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوبالج  -مٌكساج  -صوت -كافة االعمال الفنٌة من )تصوٌر

 اعداد و تجهٌز استدٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن استدٌوهات -

 البث االذاعى (

 تاجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

 ادارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 -المهندسٌن  -شارع وادي النٌل  23، بجهة :  -

 شركة  ،  تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة   Otaku Productionsأوتاكو برودكشنز  -  843

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاالامة ٌجوز 

 وتشؽٌل وادارة التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا )التصوٌرتحت الماء(.

 ئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌ

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 8147برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

 ، عن تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة

ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاالامة  ٌجوز للشركة

 وتشؽٌل وادارة التصوٌر الفوتؽرافى فٌما عدا )التصوٌرتحت الماء(.

 سالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ال

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -المهندسٌن  -شارع وادي النٌل  23مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

 خٌص الالزمة لمباشرةشركة  ،  الشركة الحصول على كافة الترا   Otaku Productionsأوتاكو برودكشنز  -  844

 نشاطها.

 ، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 8147برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -شارع وادي النٌل  23نشاطها. ، بجهة : 

 مارسٌلٌا للصناعة   شركة  ،  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  845

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة مع

 نشاطها.

 ، عن ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 8123برلم  22111113،لٌدت فى  21222.222،رأس مالها     

 على الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 268 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -ابشواى  -نشاطها. ، بجهة : شعالن مركزٌوسؾ الصدٌك 

أمانً أحمد الشافعً وشركاها   شركة  ،  "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس الخاصة ) فٌما عدا الدولٌه(. مع مراعاة  -  846

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

، عن "انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس الخاصة ) فٌما عدا  8166برلم  22111117،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة الدولٌه(. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -امبابه  -شارع مدارس األمانً تماطع شارع األلصر 1نشاطها. ، بجهة : 

 تساهٌل لالستثمار العمارى   شركة  ،  االستثمار العمارى . -  848

 شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن االستثمار العمارى . 8188برلم  22111117،لٌدت فى  2222.222،رأس مالها     

 ت و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركا

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -اكتوبر 6 -الحى السادس  7مجاورة  1نشاطها. ، بجهة : عمارة 

التجارة االلكترونٌة عبر -شركة  ،  بٌع تذاكر المبارٌات والحفالت العامة    BOX OFFICE EGYPTبوكس اوفٌس مصر  -  847

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكو-االنترنت 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

التجارة -، عن بٌع تذاكر المبارٌات والحفالت العامة  8187برلم  22111117،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  ٌجوز للشركة ان-االلكترونٌة عبر االنترنت 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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

 -المهندسٌن  -ش الحجاز  55عمارة  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الرابع شمة 

شركة  ،  ؼرضها فً مصر    Artificial            Intelligence            Systemsارتٌفٌشٌال انتلجٌنس سٌستمز          -  841

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 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

 نشاطها.



 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

، عن ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان  7222برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222،رأس مالها     

 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

 -اكتوبر 6 -ٌولٌو المركزي  26محور  - 18مبنً رلم  -نشاطها. ، بجهة : الدور األول 

دٌم االستشارات شركة  ،  تم   Artificial            Intelligence            Systemsارتٌفٌشٌال انتلجٌنس سٌستمز          -  852

 فً مجال شبكات االتصاالت )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

 بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 تجارة وتسوٌك وصٌانة أجهزة وشبكات الحاسبات اآللٌة ومستلزماتها.

،لٌدت  222222.222اجهزه   ،رأس مالها    -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌرات المرالبة

م االستشارات فً مجال شبكات االتصاالت )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات ، عن تمدٌ 7222برلم  22111111فى 

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

 بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 تجارة وتسوٌك وصٌانة أجهزة وشبكات الحاسبات اآللٌة ومستلزماتها.

 18مبنً رلم  -اجهزه ، بجهة : الدور األول  -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من الداخل فمط من )كامٌرات المرالبة

 -توبراك 6 -ٌولٌو المركزي  26محور  -

 البوابات -شركة  ،  االنذار   Artificial            Intelligence            Systemsارتٌفٌشٌال انتلجٌنس سٌستمز          -  851

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 تورٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك. -

 2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .- 1

 بٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال ال- 2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 3

 التوكٌالت التجارٌة.

 البوابات -، عن االنذار 7222برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222تلتزم الشركةباحكام المانون   ،رأس مالها   

 االلكترونٌة( والصٌانة المتنملة لما سبك.

 رٌد و تركٌب معدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.تو -

 2223لسنة  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 



 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

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .- 1

 ات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .إدخال البٌان- 2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 3

 التوكٌالت التجارٌة.

 -اكتوبر 6 -ٌولٌو المركزي  26محور  - 18مبنً رلم  -تلتزم الشركةباحكام المانون ، بجهة : الدور األول 

لسنة  122شركة  ،  رلم    Artificial            Intelligence            Systemsارتٌفٌشٌال انتلجٌنس سٌستمز          -  852

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1172

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 لهذا الؽرض . باحكام الموانٌن المنظمة

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصةبانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها.

 المماوالت العامة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 1172لسنة  122، عن رلم  7222برلم  22111111،لٌدت فى  222222.222 او التً لد تعاونها على تحمٌك   ،رأس مالها  

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 ؽرض .باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ال

 تورٌد وتركٌب االجهزة الخاصةبانظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها.

 المماوالت العامة.

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -اكتوبر 6 -ٌولٌو المركزي  26محور  - 18مبنً رلم  -او التً لد تعاونها على تحمٌك ، بجهة : الدور األول 

شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافة من مماومة اآلفات والحشرات الضارة الطائرة او    Spydoسبٌدو للمحافظة على البٌئة  -  853

 الزاحفة للمبانى والمنشات

 ة وعلى االخص تورٌد كافة المخصبات وتحسٌن االشجار والنباتات بجمٌع انواعها والمواد الكٌمٌائٌةالتورٌدات العمومٌ

 والطبٌعٌة للمحافظة على جمٌع المحاصٌل الزراعٌة والفواكه ونباتات الزٌنة والالند سكٌب

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب(

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول   ،رأس مالها   

، عن تمدٌم خدمات النظافة من مماومة اآلفات والحشرات الضارة الطائرة او  7213برلم  22111127،لٌدت فى  52222.222

 الزاحفة للمبانى والمنشات

 لى االخص تورٌد كافة المخصبات وتحسٌن االشجار والنباتات بجمٌع انواعها والمواد الكٌمٌائٌةالتورٌدات العمومٌة وع

 والطبٌعٌة للمحافظة على جمٌع المحاصٌل الزراعٌة والفواكه ونباتات الزٌنة والالند سكٌب



 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

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )الالند سكٌب(

 -ح ش الجٌش 5ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ، بجهة : ٌجو

 -حدائك االهرام 

 شركة  ،  اعماال شبٌهةباعمالها   Spydoسبٌدو للمحافظة على البٌئة  -  854

 ز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجو

 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 شبٌهةباعمالها 7213برلم  22111127،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 -حدائك االهرام  -ح ش الجٌش 5نشاطها. ، بجهة : 

سواعد لالستشارات الهندسٌة والتصمٌمات   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  855

و تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ، عن او التى لد تعاونها  7288برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

، بجهة : وحده  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها

 -كمباوند هاى تاون -جمعٌة همفرس العمرانٌة االولى محور جمال عبد الناصر 22،  21عماره رلم  2رلم 

سواعد لالستشارات الهندسٌة والتصمٌمات   شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -  856

مٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالت

 -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " 28الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -االشراؾ على تنفٌذ المشروعات  -التصمٌمات الهندسٌة 

، عن  7288برلم  22111121،لٌدت فى  52222.222الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

التمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ب

واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً 

ٌجوز  - االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -التصمٌمات الهندسٌة  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " 28المادة 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ، بجهة : وحده 

 -كمباوند هاى تاون -جمعٌة همفرس العمرانٌة االولى محور جمال عبد الناصر 22،  21عماره رلم  2رلم 

ٌجوز للشركة ان  -التورٌدات العمومٌة  -مماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. شركة  ،  ال   3Kشركة هانً صالح  -  858

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 لمباشرة نشاطها



 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

التورٌدات  -العامة والمتخصصة والمتكاملة. ، عن المماوالت  7141برلم  22111126،لٌدت فى  52222.222،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -العمومٌة 

او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -بندر ثان الفٌوم  -شارع العرٌان بن  -  1على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور األول علوي بالعمار رلم

مالتى ماركٌتٌر   شركة  ،  االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌةالوساطة التجارٌةتورٌد االجهزة الطبٌةتورٌدات  -  857

 عمومٌةتجارة الجملة والتجزئةالتجاره العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناالتسوٌك اإللكترونً

 معارض عدا السٌاحٌةبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرضعلى حده الامة وتنظٌم والمإتمرات والحفالت العامة وال

بشان شركات االدارة الفندلٌة  2212لسنة  322بموافمة و اجراءات الترخٌص بهاادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 و وفما لما ورد

، عن االدارٌة  7178برلم  22111128،لٌدت فى  252222.222اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت   ،رأس مالها   

امام الجهات الؽٌر حكومٌةالوساطة التجارٌةتورٌد االجهزة الطبٌةتورٌدات عمومٌةتجارة الجملة والتجزئةالتجاره العامة والتوزٌع 

 فٌما هو مسموح به لانوناالتسوٌك اإللكترونً

 على حده الامة وتنظٌم والمإتمرات والحفالت العامة والمعارض عدا السٌاحٌةبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض

بشان شركات االدارة الفندلٌة  2212لسنة  322بموافمة و اجراءات الترخٌص بهاادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 و وفما لما ورد

 -محمود عمران  –ش علً الجرنٌسً  8السٌاحً للفنادق والموتٌالت ، بجهة : اإلدارة والتسوٌك 

مالتى ماركٌتٌر   شركة  ،  والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةتاجٌر معدات التصوٌر عدا التاجٌر التموٌلىالامة و تشؽٌل و  -  851

 المشروعاتادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌةاالشراؾ على تنفٌذ 

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

برلم  22111128،لٌدت فى  252222.222ى تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها عل

، عن والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةتاجٌر معدات التصوٌر عدا التاجٌر التموٌلىالامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و  7178

 روعاتتنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌةاالشراؾ على تنفٌذ المش

 بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 -محمود عمران  –ش علً الجرنٌسً  8مٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ، بجهة : او التً لد تعاونها على تح

 خالددمحم فكٌه السٌد و شرٌكه   شركة  ،  التتمتع -  862

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 نشاطها.



 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

 ، عن التتمتع 8788برلم  22111113،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 لحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -الفٌوم  -المسلة -بجوار جمعٌةرسالة -نشاطها. ، بجهة : شارع النبوى المهندس 

 :2218لسنة  82خالددمحم فكٌه السٌد و شرٌكه   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  861

 راع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجههٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستز

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356 ولراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

،لٌدت فى  322222.222تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما   ،رأس مالها   

 :2218لسنة  82، عن انشطةداخل لانون  8788برلم  22111113

 ستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصالح وتجههٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. وا

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2228لسنة  352فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2227 

بجوار  -تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما ، بجهة : شارع النبوى المهندس 

 -الفٌوم  -المسلة -جمعٌةرسالة

  فكٌه السٌد و شرٌكه   شركة  ،  عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرقخالددمحم -  862

 و مراعاه لراررئٌس2228لسنة  352فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

 ورٌدات العمومٌةالمماوالت المتكاملةالت -

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

،وكذا   ،رأس مالها    2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ، عن عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق 8788برلم  22111113ى ،لٌدت ف 322222.222

 و مراعاه لراررئٌس2228لسنة  352فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2227لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌةرلم 

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 



 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

 لعمومٌةالمماوالت المتكاملةالتورٌدات ا -

 تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستملة لألنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

،وكذا ، بجهة : شارع النبوى  2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -الفٌوم  -المسلة -ةرسالةبجوار جمعٌ -المهندس 

ٌجوز للشركة ان  -شركة  ،  تورٌد خطوط االنتاج ومستلزمات ولطع ؼٌار للمصانع    MECالمنار للتورٌدات الهندسٌة  -  863

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

ٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

، عن تورٌد خطوط االنتاج ومستلزمات ولطع  8118برلم  22111114،لٌدت فى  52222.222مالها   لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -ؼٌار للمصانع 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 -امام النجدة -كز المدٌنه التجارىمر - 2الدور 15على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

فرٌده سعٌد حسنً وشرٌكتها   شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  864

 التراخٌص الالزمة لمباشرة

 نشاطها.

لوائح والمرارات السارٌة وعلى ، عن احكام الموانٌن وال 8114برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 -امبابه -نشاطها. ، بجهة : ش موسى بن نصٌر ارض الجمعٌة

 :2218لسنة  82فرٌده سعٌد حسنً وشرٌكتها   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  865

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة(

 :2218لسنة  82شطة خارج لانون ان

 انشاء و ادارة المالهى الترفٌهٌة لالطفال

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،وكذا ال تتمتع 2218لسنة  82بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 :2218لسنة  82، عن انشطةداخل لانون  8114برلم  22111111،لٌدت فى  322222.222مع مراعاة   ،رأس مالها   

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة(

 :2218لسنة  82انشطة خارج لانون 

 انشاء و ادارة المالهى الترفٌهٌة لالطفال

 تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،وكذا ال تتمتع 2218لسنة  82 بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.
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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

 -امبابه -مع مراعاة ، بجهة : ش موسى بن نصٌر ارض الجمعٌة

 ندرة لالستثمار العمارى   شركة  ،    -  866

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة(

 العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة االستثمار

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227. 

 ترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج   ،رأس مالها   

 ، عن انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌة( 7237

 بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة االستثمار العمارى

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2228لسنة  352شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2227. 

 وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي 

 -الشٌخ زاٌد  - 1مبنى ادارى -مول بالزا 423او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، بجهة : 

 و تشترٌها اوندرة لالستثمار العمارى   شركة  ،  ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ا -  868

 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.

ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، عن ,كما ٌجوز لها  7237برلم  22111122،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 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

 -زاٌد الشٌخ  - 1مبنى ادارى -مول بالزا 423نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع عبوات    Triangle Plastتراٌنجل بالست لتصنٌع العبوات البالستٌكٌة   -  867

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -البالستٌن. 

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها ع

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن " الامة  8163برلم  22111117،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها    على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع عبوات البالستٌن. 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج  وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

رضى شمة والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مصنع بالدور اال

 -اوسٌم  -البراجٌل  -شارع على مرزوق 12
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 285 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة و على االخص تورٌد المواد والخدمات البترولٌة شركة  ،  "   OIL FLOWأوٌل فلو  -  861

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

برلم  22111113،لٌدت فى  252222.222تمدٌم االستشارات وعلى االخص الهندسٌة والفنٌة  )فٌما   ،رأس مالها    "

 التورٌدات العمومٌة و على االخص تورٌد المواد والخدمات البترولٌة ، عن " 8787

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة "

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1172لسنه  121والمانون رلم  1172لسنه  122الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها 

 انٌن المنظمة لهذا الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

 -مشروع النساٌم  41تمدٌم االستشارات وعلى االخص الهندسٌة والفنٌة  )فٌما ، بجهة :  "

شركة  ،  عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس    OIL FLOWأوٌل فلو  -  882

ات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها المال واالستحواذ وكذا االستشار

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 28فً المادة 

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :  "

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 معدات الحفر والمضخات البترولٌة  صٌانة -

، عن عدا  8787برلم  22111113،لٌدت فى  252222.222حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة   ،رأس مالها    -

مالٌة عن االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ال

من لانون سوق رأس المال  28األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 والئحته التنفٌذٌة ( .

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :  "

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 ت الحفر والمضخات البترولٌة صٌانة معدا -

 -مشروع النساٌم  41حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة الالزمة ، بجهة :  -

 شركة  ،  ألؼراض البترول .    OIL FLOWأوٌل فلو  -  881

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 المدٌمةمعالجة األسطح من الترسٌبات و تحفٌز وتطوٌر االبار  -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "
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 ات توزٌعها وخطوط نملهاالامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبك "

 8787برلم  22111113،لٌدت فى  252222.222ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -مماوالت حفر أبار المٌاه  "

 ، عن ألؼراض البترول . 

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 معالجة األسطح من الترسٌبات و تحفٌز وتطوٌر االبار المدٌمة -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌالتها "

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها "

 -مشروع النساٌم  41ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  -مماوالت حفر أبار المٌاه  "

لتى تزاول اعماال شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ا   OIL FLOWأوٌل فلو  -  882

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 ركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطهاالش

، عن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  8787برلم  22111113،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها     

ا ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كم

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -مشروع النساٌم  41والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت)  شركة  ،  " التصدٌر "   AGRONECTAR GROUPتر الزراعٌة جروب نك -  883

فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

من لانون سوق رأس  28لعاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ا

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات " المال والئحته التنفٌذٌة (."

برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط   ،رأس مالها   

تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات  ، عن " التصدٌر " 8154

املة فً المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات الع

إعداد دراسات الجدوى  من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (." 28مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً  للمشروعات "

 -ش عادل حسٌن رستم  1دور الثامن بالعمار رلم ال 15المستصلحة. وٌشترط ، بجهة : شمة 

شركة  ،  فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض    AGRONECTAR GROUPنكتر الزراعٌة جروب  -  884

ا االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر به

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء  ." 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352لرار رئٌس الوزراء رلم 

 كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 ٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج الب "

، عن فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون  8154برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222إلامة المزارع   ،رأس مالها    "

األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 

تربٌة  ." 2227لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة  352بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر 

 جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 288 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لبٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج ا "

 -ش عادل حسٌن رستم  1الدور الثامن بالعمار رلم  15إلامة المزارع ، بجهة : شمة  "

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة  شركة  ،  السمكٌة ."   AGRONECTAR GROUPنكتر الزراعٌة جروب  -  885

الت العامة والحفالت الخاصة والمعارض  فٌما عدا المعارض السٌاحٌة(بشرط إلامة وتنظٌم المإتمرات و الحف الموارد البشرٌة "

التورٌدات -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدة). "

استؽالل المناجم - ت "التجارة االلكترونٌة و التسوٌك االلكترونى عبر االنترن المماوالت العامة " العمومٌة "

،لٌدت  122222.222ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها    -التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة  -والمحاجر 

إلامة وتنظٌم  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة " ، عن السمكٌة ." 8154برلم  22111118فى 

حفالت العامة والحفالت الخاصة والمعارض  فٌما عدا المعارض السٌاحٌة(بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل المإتمرات و ال

المماوالت العامة " التورٌدات العمومٌة "-التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا - معرض على حدة). "

التنمٌب عن الخامات -استؽالل المناجم والمحاجر - رنت "التجارة االلكترونٌة و التسوٌك االلكترونى عبر االنت 

 -ش عادل حسٌن رستم  1الدور الثامن بالعمار رلم  15ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : شمة  -التعدٌنٌة  

التى تزاول شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها    AGRONECTAR GROUPنكتر الزراعٌة جروب  -  886

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  22111118،لٌدت فى  122222.222شركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   ال

، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها  8154

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 -ستم ش عادل حسٌن ر 1الدور الثامن بالعمار رلم  15نشاطها ، بجهة : شمة 

 شركة  ،  الدعاٌة واالعالن.   Bankyشركة مولع بنكً  -  888

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على

 حدة(.

 ٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌ

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 تسوٌك كافة المنتجات.

 ، عن الدعاٌة واالعالن. 8177برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على

 حدة(.

 ةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسب

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 28علٌها فً المادة 

 تسوٌك كافة المنتجات.

 -شارع الجٌزة  25 ٌجوز للشركة ان ، بجهة : الدور السادس بالعماررلم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 287 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول    Bankyشركة مولع بنكً  -  887

 اعماال شبٌهة باعمالها

 ها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها 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.

، عن تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  8177برلم  22111111،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها     

 الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 رٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشت

 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 الجٌزة  25نشاطها. ، بجهة : الدور السادس بالعماررلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ ،   6724 السمنودى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دعاء ابراهٌم دمحم السمنودى لصاحبها )دعاء ابراهٌم دمحم -  1

 جنٌه   52222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111128

وفً تارٌخ ،   6724دعاء ابراهٌم دمحم السمنودى لصاحبها )دعاء ابراهٌم دمحم السمنودى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   52222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111128

وفً   8856الرٌم للدهانات المائٌة كوول لصاحبها ) محمود عبد المنعم عبد الفتاح سلٌمان (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   25222.222لمال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس ا  22111112تارٌخ ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 281 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً   6166المكتب السعودى لالستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   42222222.222لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال   22111124تارٌخ ، 

وفً   6166المكتب السعودى لالستثمار العمارى لصاحبها ) احمد بن عٌد بن مصلح المعبدى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   42222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22111124تارٌخ ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22111123وفً تارٌخ  8821جولدن ستاٌل لصاحبها ) اوزورٌس رضا معرض ناروز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  -الهرم  -حدائك االهرام  -ح  258تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

لصاحبها ) اخالص سعد رمضان لطب دمحم ( ،  Wedge office and hotel furnitureوٌدج لالثاث المكتبً والفندلً  -  2

من مٌدان  -ش مٌنا  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111123وفً تارٌخ  6626تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 -الهرم  -الرماٌة 

وفً تارٌخ  8842لحسن احمد لصاحبها ) اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم خلٌفه ابو ا -  3

  -اكتوبر  6 - 1محل رلم - 3سنتر - 5المنطمة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، منطمة ابنى بٌتن  22111123

تم تعدٌل العنوان  22111124وفً تارٌخ  8862سبك لٌده برلم     ورثر فالٌدر لصاحبها ) حسن دمحم حسن ( ، تاجر فرد ،  -  4

  -الحى المتمٌز  2م 54, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االول فوق االرضى بالعمار رلم 

وفً  8856الرٌم للدهانات المائٌة كوول لصاحبها ) محمود عبد المنعم عبد الفتاح سلٌمان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

مجمع الٌن  -شراق النٌل  -الصناعات الخفٌفة  - 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  22111124تارٌخ 

  -مدٌنة بنً سوٌؾ  الجدٌدة  -للصناعات الخفٌفة 

، تاجر  لصاحبها ) عبد الستار عبد اللطٌؾ الرفاعً ( I Fruit for Juice &Ice creamأي فروت للعصائر واالٌس كرٌم  -  6

الدور  -بارتشن 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  22111124وفً تارٌخ  8855فرد ،  سبك لٌده برلم    

  -سٌتً سكٌب  -الثانً

ٌل تم تعد 22111124وفً تارٌخ  8858انتر كٌم العالمٌة لصاحبها )فاطمه دمحم لٌثى دمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 -الحوامدٌه -المنوات  -مٌت شماس  -ش مدرسة دمحم الفمى  13العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

تم  22111124وفً تارٌخ  8847الصفا للتجارة لصاحبها ) انتصار احمد مرسى احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

  -الهرم  -سٌاج خلؾ فندق  -ش البٌنى  45تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  8882جمعان لالستثمار العمارى لصاحبها ) ابراهٌم جمعه جمعان عوده ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

  -كرداسة  -النعتمدٌة  -ش حسان العربى  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111125

 22111125وفً تارٌخ  8861عابدٌن دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد -  12

  -الشٌخ زاٌد  -تى اتش  74ح البجرٌا  - 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال 

تم  22111125 وفً تارٌخ 8883سٌد شعٌب دمحم فرج لصاحبها ) سٌد شعٌب دمحم فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بالمنطمة الصناعٌة بٌاض العرب  -لطاع الصناعات الؽذائٌة  237تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة 

لصاحبها ) دمحم احمد بخٌت رضوان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Smart Tech.Solutionsسمارت تن سلٌوشنز  -  12

 - 2الدور االرضى شمه -مٌدان الدلى 51وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العن 22111126وفً تارٌخ  8878
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وفً  8872هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن لصاحبها ) هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  -مخازن الشباب  482تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مصنع رلم  22111126تارٌخ 

 MASTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY & GENERALماسترز لتكنولجٌا المعلومات و التورٌدات العمومٌة  -  14

CONTRACTING     22111126وفً تارٌخ  8873لصاحبها ) محمود توفٌك محمود عبدالؽنى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم 

  -الجٌزه  -لسم الهرم  -هرام ع حدائك اال  288تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  8812شنر لالستثمار العماري لصاحبها ) فتحى عاطؾ محمود على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  -شارع محى الدٌن ابو العز  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111126

وفً تارٌخ  8813 مصطفى عٌاد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبر الشرق لالستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم -  16

ممابل سنتر االردنٌة  - 13المنطمة  -المنطمة العمرانٌة الثانٌة  - 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحى  22111126

  -ومكتب برٌد الحى الحادي عشر 

وفً تارٌخ  8721 عبد المولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) دمحم ثابت دمحم EURO - TECKاٌروتن  -  18

  -الواحات البحرٌة  -ش البنن الباوٌطى  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111128

 سرد االهرام  -  17

 دمحم الضبع احمد عبد المادر

تم تعدٌل العنوان ,  22111128وفً تارٌخ  8712ه برلم    لصاحبها ) دمحم الضبع احمد عبد المادر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد 

 -الهرم  -ز حدائك االهرام 282وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل  22111128وفً تارٌخ  8711حسان مٌدٌا لصاحبها )حسان بدر الدٌن خلٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الجٌزه -اكتوبر 6 - 11الحى -5مج-42عمارة -8العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شمة 

وفً تارٌخ  8716اشرؾ السٌد لناوى دسولى لصاحبها )اشرؾ السٌد لناوى دسولى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111128

 -اكتوبر 6 -لٌلة المدر -مجمع على الدٌن  -مبنى أ  - 218مكتب  

وفً تارٌخ  8731لمً لتجارة وتصنٌع المالبس لصاحبها ) دمحم علً عثمان ابو زٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العا -  21

 ا -ش الهرم   168تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111111

وفً  8856ر فرد ،  سبك لٌده برلم    الرٌم للدهانات المائٌة كوول لصاحبها ) محمود عبد المنعم عبد الفتاح سلٌمان ( ، تاج -  22

 -شرق النٌل  -الصناعات الخفٌفة  - 3لطعة رلم  - 17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الوحدة رلم  22111112تارٌخ 

  -مدٌنة بنى سوٌؾ الجدٌدة  -مجمع الٌن للصناعات الخفٌفة 

ارٌات لصاحبها ) نجالء فاروق مبرون عبد ربه ؼطاطى( ، تاجر فرد الالمع لزجاج السٌارات والكاوتشون واالطارات والبط -  23

مول  -الدوراالول  - 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم  22111112وفً تارٌخ  8215،  سبك لٌده برلم    

  -مركز خدمات الحى الخامس والسادس  - 25لطعة  -فٌنوس امام وادى الملون 

تم  22111113وفً تارٌخ  8126لصاحبها )دمحم نابه هاشم ٌحٌى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Naboilناب اوٌل  -  24

  -العمرانٌة -شارع مصطفً محمود  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ً تارٌخ وف 8781لصاحبها ) اٌمان مجدى شكرى ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Auroraاورورا  -  25

  -االهرام  - 6شارع الهرم مجمع نصر الدٌن عماره ? شمة رلم  446تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111113

 22111113وفً تارٌخ  8773سوق العمارات لصاحبها ) حمدى حجاج فهمى ابو زٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

التوسعات الشمالٌة  -الدور االول بعد االرضى بالمركز التجارى الند مول  - 211، وحدة رلم    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:

  -الحى الثامن  -العمرانٌة االولى 
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وفً تارٌخ  8786الصاوى العمارٌه لصاحبها )جمعه عبدالفتاح محمود الصاوى بلتاجى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111113

  -العجوزه  -المهندسٌن  -مٌدان سفنكس  -ش احمد عرابى  14 

( ، تاجر فرد ،   Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  27

 -مدٌنه الرماٌه - 112عمارة  - 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شمة  22111114وفً تارٌخ  8131سبك لٌده برلم    

 -الهرم 

وفً تارٌخ  8133اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصور لالستثمار العمارى لصاحبها ) عاصم احمد عبد الحكٌم احمد ( ، ت -  21

  -الهرم  -فٌصل  -شارع صالح لناوى  83تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111114

وفً  8111لصاحبها ) نهال جمال الدٌن ابراهٌم حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Flowers Storyفلورز ستورى  -  32

 -فٌصل -الملن فٌصل-متداد ش الثالثٌنى-ش مراد مكسر ا 1- 11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور تم 22111114تارٌخ 

وفً تارٌخ  8132ادهم الهاللً لالستثمار العماري لصاحبها )ادهم دمحم عبده الهاللً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 -الدلى  -شارع األعناب  4، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22111114

المصرٌة السعودٌة لصناعة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) المعتز باهلل سعٌد مهدى حسن زٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -فٌصل -ش مسجد الرحمة 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111118وفً تارٌخ  8157

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Vivid Studiosاج الفنً فٌفٌد ستودٌوز لالنت -  33

محل رلم  -المحور المركزي -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، سنتر االسراء بالزا 22111118وفً تارٌخ  8143

  -الدور االول 41

وفً  8156ا ) أحمد ممدوح عبدالحمٌد البدوي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منشؤة أحمد ممدوح عبدالحمٌد لصاحبه -  34

  -مدٌنة الفردوس  -م المجاورة األولً 11بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة  22111118تارٌخ 

وفً تارٌخ  8172جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعودٌة لالستثمار العمارى  لصاحبها ) سمٌره جابر حسن ابوسرٌع ( ، تا -  35

 -خلؾ نادى الزمالن  -المهندسٌن  -عمارة بون بٌتى  -شارع وادى النٌل  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111117

 - 14شمة  -مجمع حامدٌة الشاذلٌة الدور التاسع 

وفً تارٌخ  8171بوٌضانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناٌا للصناعات الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم معاذ امٌن  -  36

  -العٌاط  -ش شكري المواتلً  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111117

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  38

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    22111117وفً تارٌخ  8175( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ) أٌة رمضان حامد حموده 

  -الحً الثانً  - 1مجاورة  - 121الدور األرضً بالعمار رلم -2، شمة رلم 

وفً تارٌخ  8115لم    بٌدا لتصنٌع المنتجات الزراعٌة لصاحبها ) رمضان هاشم دمحم محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  37

(  274 - 273 - 272تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة بكوم ابو راضى بالمطعة ارلام )  22111111

  -271جزء الجنوبى بالمطعة رلم 

 8111سبك لٌده برلم      لصاحبها ) اٌمن زكى عبدالعال دمحم ( ، تاجر فرد ، 4corners Digitalاالركان االربعة رلمٌات   -  31

 -الشٌخ زاٌد  -اوبرا سٌتى  -1م  - 6الحى  -ب  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره  22111111وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7222انور جمعه لالستثمار العمارى  لصاحبها ) انور جمعه سالمه سلمى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

  -الشٌخ زاٌد  - 15شمة  - 3عمارة رلم  - 2مجاورة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحى الرابع  22111111

وفً تارٌخ  7248مزرعة السعادة للدواجن لصاحبها )حلمى مبرون مٌهوب مبرون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -مركز الواسطى -مٌدوم-ل مٌدومتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  مدخ 22111122
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لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  42

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111122وفً تارٌخ  7254

 -الهرم  -فٌصل --ش طارق بن زٌاد متفرع من سهل حمزة 1

وفً تارٌخ  7234هٌثم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ) هٌثم دمحم كامل خلٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

  -الهرم  -العرٌش -ركن الصفا 16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111122

وفً تارٌخ  7225اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اطوار العمارٌة لصاحبها ) احمد محمود ابو رواش احمد الصاوى ( ، ت -  44

  -ش الدلى  48 -1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، رلم  22111122

وفً تارٌخ  7121جوبال لتجارة األدوات الصحٌة لصاحبها )عبده دمحم عبدهدمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -اوسٌم  -شارع المسابن  36شٌر:   ، : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 22111124

وفً تارٌخ  7217موالنا لتصنٌع المفروشات  لصاحبها ) دمحم جمال محمود مرسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

  -  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحى السادى ش السنترال عمارة رلم 22111124

لصاحبها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  48

  -االهرام  -الهرم  -الطالبٌه -شارع سعد امام  37تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،   22111124وفً تارٌخ  7281

 22111124وفً تارٌخ  7275اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌش للتجارة اللحوم لصاحبها ) ٌحٌى عبد الؽنى كرٌش ( ، ت -  47

  -اكتوبر  668عمارة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحى الثانى مجاورة 

وفً تارٌخ  7218الوسٌم لمزارع الطٌور لصاحبها ) نسرٌن رشدى دمحم على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 -شارع احمد انور متفرع من شارع اللبٌنً   2-نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، برج السراٌا الدور الخامس تم تعدٌل الع 22111124

  -االهرام 

تم  22111125وفً تارٌخ  7117رجوب لتجارة اللحوم لصاحبها )عامر كمال رجوب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الجٌزه -اكتوبر 6 - 8الحى -سنتر على الدٌن -5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  7122اللإلإه لصاحبها )حسام دمحم عدنان المبانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

  -الشٌخ زاٌد  -بسنتر لإلإةزاٌد 1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  7142احبها )هشام اسامة حسن حلمى سلٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لص Kanzaكنزة لتصنٌع المالبس  -  52

 -المنطمة الصناعٌة الثالثة-146لطعة -2مبنى أ-مجمع مبارن-236تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدةرلم  22111126

  -اكتوبر 6

 ALAFIA CLINICS AND HOSPITALS FOR ALL MEDICALمستشفى العافٌة لجمٌع التخصصات الطبٌة  -  53

SPECIALTIES     تم  22111126وفً تارٌخ  7152لصاحبها ) دمحم مٌالد عبداللطٌؾ موالى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم

  -الهرم  -شارع رفح شارع ترسا  5تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22111128وفً تارٌخ  7166كافترٌا حكاٌة لصاحبها )تامردمحم مصطفى احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 -اكتوبر 6 -الحى الثانى  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  الدور االرضى المركز التجارى الحدٌث 

 7181 فرج ابو العباس صالح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) دمحم Zoom Solutionزووم للحلول الذكٌة   -  55

اسكان  - 6الحً  - 125محل  -الدور االول -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، سنتر االردنٌة  22111128وفً تارٌخ 

 -المستمبل 

وفً تارٌخ  7172،  سبك لٌده برلم    فاروق للمالبس الجاهزة لصاحبها )على فاروق على عبد البالى( ، تاجر فرد  -  56

 -ش مسجد الؽرباوى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضى واالول بالعمار امام مسجد الؽرباوى 22111128

 -اوسٌم 
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 22111128تارٌخ وفً  7182واٌت هورس مٌدٌكال لصاحبها ) دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

  -المحور المركزي  -سنتر كاٌرو مٌدٌكال  -ز 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وحدة 

تم تعدٌل  22111127وفً تارٌخ  7212مولنً لصاحبها )حاتم فتحً عبد المطلب محمود( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 -الجٌزه  -ش خوفو  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

أشرؾ عالء الدٌن عامر الستصالح االراضى لصاحبها) أشرؾ عالء الدٌن عامرعبد الرحمن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  51

 -حدائك االهرام -أ ش الجٌش  53تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111127وفً تارٌخ  7221برلم    

 7222ضً لصاحبها )أشرؾ حسٌن دمحم حسن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أشرؾ حسٌن دمحم حسن الستصالح األرا -  62

  -حدائك األهرام  -أ شارع الجٌش  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  22111127وفً تارٌخ 

تم تعدٌل  22111127وفً تارٌخ  7221ستاٌل للمالبس لصاحبها )مؤمون دمحم زؼلول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  -اكتوبر 6-ممابل التوحٌد والنور -المحور المركزي -الحً الثانً - 378العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  عمارة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  6338د ،  سبك لٌده برلم   حساسٌن لصناعة السٌنما لصاحبها ) دمحم سعٌد سعد سعٌد حساسٌن ( ، تاجر فر -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط : الدعاٌه واالعالن22111118

وفً تارٌخ  5661لصاحبها ) علٌاء عٌد دمحم جاب هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    SKillsإسكٌلز للصناعات الهندسٌة  -  2

تؤشٌر:  اصبح ؼرض المنشاه هو : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه منزلٌه من تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال22111121

 بوتاجازات , سخانات , ثالجات , دٌب فرٌزر , مراوح , مكواه , فرن كهربائً

خ وفً تارٌ 5661لصاحبها ) علٌاء عٌد دمحم جاب هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    SKillsإسكٌلز للصناعة والتجارة  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض المنشاه هو : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه منزلٌه من 22111121

 بوتاجازات , سخانات , ثالجات , دٌب فرٌزر , مراوح , مكواه , فرن كهربائً

احمد عبد النبً ( ، تاجر فرد لصاحبها ) دمحم حجازي  PIONEERS FOR PLASTIC INDUSTRYباٌونٌر لصناعة البالستٌن  -  4

وكذا ال تتمتع األنشطة  2218لسنة  82تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  رلم 22111124وفً تارٌخ  572،  سبك لٌده برلم   

 خارج لانون اإلستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

وفً  572أحمد عبد النبً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) دمحم حجازي  Egy Herbal Factoryإٌجً هربل  -  5

وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2218لسنة  82تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  رلم 22111124تارٌخ 

 بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

لصاحبها ) دمحم حجازي احمد عبد النبً ( ، تاجر فرد  PIONEERS FOR PLASTIC INDUSTRYباٌونٌر لصناعة البالستٌن  -  6

 82تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض هو : أنشطة من لانون 22111124وفً تارٌخ  572،  سبك لٌده برلم   

لعطرٌة إلامة وتشؽٌل مصنع وإنتاج وؼربلة وتدرٌج ) تمطٌع وجرش و طحن( اإلعشاب والنباتات الطبٌة وا 2218لسنة 

لسنة  82والحاصالت الزراعٌة ومستخلصاتها وتعبئة وتؽلٌؾ هذه المنتجات وشاي اإلعشاب بشكل نهائً األنشطة خارج لانون 

اإلستٌراد والتصدٌر .تلتزم المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستملة لإلنشطة الوادرة بمانون اإلستثمار وفً حالة  2218

 ا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمارعدم التزام الشركة بهذ

وفً  572لصاحبها ) دمحم حجازي أحمد عبد النبً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Egy Herbal Factoryإٌجً هربل  -  8

إلامة وتشؽٌل مصنع  2218لسنة  82 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض هو : أنشطة من لانون22111124تارٌخ 

وإنتاج وؼربلة وتدرٌج ) تمطٌع وجرش و طحن( اإلعشاب والنباتات الطبٌة والعطرٌة والحاصالت الزراعٌة ومستخلصاتها وتعبئة 
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إفراد اإلستٌراد والتصدٌر .تلتزم المنشؤة ب 2218لسنة  82وتؽلٌؾ هذه المنتجات وشاي اإلعشاب بشكل نهائً األنشطة خارج لانون 

حسابات مالٌة ومركز مالً مستملة لإلنشطة الوادرة بمانون اإلستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع 

 بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار

وفً تارٌخ  3856سبك لٌده برلم    الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار ( ، تاجر فرد ،  -  7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض المنشاه هو : الستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 22111124

 352اء رلم والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزر

. انشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزه  -    2227لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2228لسنة 

اعمال التوصٌؾ والتحالٌل والتصمٌم للبرمجٌات  -اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع  -للمشروعات .

 طبٌمات بمختلؾولواعد البٌانات والت

وفً تارٌخ  3856الطارق لالستثمار العماري لصاحبها ) طارق دمحم دمحم عوض عبد الؽفار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

التورٌدات العمومٌة .  -المماوالت العامة  -:  82انشطه خارج لانون  -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  انواعها  22111124

كة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهاذا الشرط تلتزم الشر

, وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون  2218لسنه  82ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة    بمانون االستثمار رلم 

الواردة بذات المانون  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  االستثمار بالضمنات والحوافز

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها   .

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 22111123وفً تارٌخ  8821وز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جولدن ستاٌل لصاحبها ) اوزورٌس رضا معرض نار -  1

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  8856الرٌم للدهانات المائٌة كوول لصاحبها ) محمود عبد المنعم عبد الفتاح سلٌمان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع الشركة , 22111124تارٌخ 

تم 22111124وفً تارٌخ  8847الصفا للتجارة لصاحبها ) انتصار احمد مرسى احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  8842بك لٌده برلم   اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد لصاحبها ) اسالم خلٌفه ابو الحسن احمد ( ، تاجر فرد ،  س -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111123

وفً تارٌخ  8882جمعان لالستثمار العمارى لصاحبها ) ابراهٌم جمعه جمعان عوده ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111125

تم 22111125وفً تارٌخ  8861احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

عً ( ، تاجر لصاحبها ) عبد الستار عبد اللطٌؾ الرفا I Fruit for Juice &Ice creamأي فروت للعصائر واالٌس كرٌم  -  8

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124وفً تارٌخ  8855فرد ،  سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  8858انتر كٌم العالمٌة لصاحبها )فاطمه دمحم لٌثى دمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  8862ورثر فالٌدر لصاحبها ) حسن دمحم حسن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار
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تم 22111125وفً تارٌخ  8883سٌد شعٌب دمحم فرج لصاحبها ) سٌد شعٌب دمحم فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتعدٌل نوع الش

وفً  8872هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن لصاحبها ) هانى عبد المجٌد بهنسً شعالن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126تارٌخ 

 MASTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY & GENERALماسترز لتكنولجٌا المعلومات و التورٌدات العمومٌة  -  12

CONTRACTING    تم 22111126وفً تارٌخ  8873لصاحبها ) محمود توفٌك محمود عبدالؽنى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

ضوان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) دمحم احمد بخٌت ر Smart Tech.Solutionsسمارت تن سلٌوشنز  -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126وفً تارٌخ  8878

وفً تارٌخ  8812شنر لالستثمار العماري لصاحبها ) فتحى عاطؾ محمود على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثم22111126

وفً تارٌخ  8813عبر الشرق لالستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم مصطفى عٌاد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126

وفً تارٌخ  8721لصاحبها ) دمحم ثابت دمحم عبد المولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    EURO - TECKاٌروتن  -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111128

 سرد االهرام  -  18

 دمحم الضبع احمد عبد المادر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111128وفً تارٌخ  8712لصاحبها ) دمحم الضبع احمد عبد المادر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  8716السٌد لناوى دسولى لصاحبها )اشرؾ السٌد لناوى دسولى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ -  17

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111128

نوع  تم تعدٌل22111128وفً تارٌخ  8711حسان مٌدٌا لصاحبها )حسان بدر الدٌن خلٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  8731العالمً لتجارة وتصنٌع المالبس لصاحبها ) دمحم علً عثمان ابو زٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111111

وفً تارٌخ  8786صاوى بلتاجى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الصاوى العمارٌه لصاحبها )جمعه عبدالفتاح محمود ال -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111113

وفً تارٌخ  8781لصاحبها ) اٌمان مجدى شكرى ابراهٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Auroraاورورا  -  22

 ثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: است22111113

تم 22111113وفً تارٌخ  8773سوق العمارات لصاحبها ) حمدى حجاج فهمى ابو زٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  8132ادهم الهاللً لالستثمار العماري لصاحبها )ادهم دمحم عبده الهاللً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111114

تم تعدٌل 22111113وفً تارٌخ  8126لصاحبها )دمحم نابه هاشم ٌحٌى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Naboilناب اوٌل  -  25

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار
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وفً  8111هال جمال الدٌن ابراهٌم حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) ن Flowers Storyفلورز ستورى  -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111114تارٌخ 

( ، تاجر فرد ،   Kai Roger Neufeldtلصاحبها )كاى روجر نوٌفٌلد  IMHOTEP PLUS PLUSامنحوتب بلس بلس   -  28

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111114ٌخ وفً تار 8131سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  8133المصور لالستثمار العمارى لصاحبها ) عاصم احمد عبد الحكٌم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111114

لصاحبها ) احمد سمٌر سعد احمد ابو ؼزاله ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Vivid Studiosفٌفٌد ستودٌوز لالنتاج الفنً  -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111118وفً تارٌخ  8143

وفً  8156منشؤة أحمد ممدوح عبدالحمٌد لصاحبها ) أحمد ممدوح عبدالحمٌد البدوي ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111118تارٌخ 

المصرٌة السعودٌة لصناعة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) المعتز باهلل سعٌد مهدى حسن زٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111118وفً تارٌخ  8157

وفً تارٌخ  8172السعودٌة لالستثمار العمارى  لصاحبها ) سمٌره جابر حسن ابوسرٌع ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111117

وفً تارٌخ  8171   ناٌا للصناعات الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم معاذ امٌن بوٌضانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111117

لصاحبها  GENTS )Global Enterprise Network & Telecommunications Serviceجٌنتس جلوبال انتر براٌس  -  34

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22111117وفً تارٌخ  8175) أٌة رمضان حامد حموده ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  8115بٌدا لتصنٌع المنتجات الزراعٌة لصاحبها ) رمضان هاشم دمحم محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111111

 8111اٌمن زكى عبدالعال دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) 4corners Digitalاالركان االربعة رلمٌات   -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111111وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7222انور جمعه لالستثمار العمارى  لصاحبها ) انور جمعه سالمه سلمى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نوع 22111111

وفً تارٌخ  7225اطوار العمارٌة لصاحبها ) احمد محمود ابو رواش احمد الصاوى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122

وفً تارٌخ  7234لٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم للتجارة واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها ) هٌثم دمحم كامل خ -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122

وفً تارٌخ  7248مزرعة السعادة للدواجن لصاحبها )حلمى مبرون مٌهوب مبرون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثم22111122

 7254لصاحبها ) احمد سمٌر على السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    FINAL MIX STUDIOSفاٌنال مٌكس ستودٌوز  -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111122وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7218برلم    الوسٌم لمزارع الطٌور لصاحبها ) نسرٌن رشدى دمحم على ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124
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لصاحبها )مٌالد مٌشٌل فإاد عبدهللا ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    MMFTechnologyام ام اؾ تكنولوجً  -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124وفً تارٌخ  7281

وفً تارٌخ  7275ٌش للتجارة اللحوم لصاحبها ) ٌحٌى عبد الؽنى كرٌش ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كر -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124

وفً تارٌخ  7217موالنا لتصنٌع المفروشات  لصاحبها ) دمحم جمال محمود مرسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124

وفً تارٌخ  7121جوبال لتجارة األدوات الصحٌة لصاحبها )عبده دمحم عبدهدمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111124

تم 22111125وفً تارٌخ  7117ب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجوب لتجارة اللحوم لصاحبها )عامر كمال رجو -  48

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 22111125وفً تارٌخ  7122اللإلإه لصاحبها )حسام دمحم عدنان المبانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  7142لصاحبها )هشام اسامة حسن حلمى سلٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Kanzaصنٌع المالبس كنزة لت -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111126

 ALAFIA CLINICS AND HOSPITALS FOR ALL MEDICALمستشفى العافٌة لجمٌع التخصصات الطبٌة  -  52

SPECIALTIES تم تعدٌل 22111126وفً تارٌخ  7152ا ) دمحم مٌالد عبداللطٌؾ موالى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبه

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 22111128وفً تارٌخ  7166كافترٌا حكاٌة لصاحبها )تامردمحم مصطفى احمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ؾ التؤشٌر: استثمارنوع الشركة , وص

وفً تارٌخ  7182واٌت هورس مٌدٌكال لصاحبها ) دمحم دمحم عبدالرحمن دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111128

 7181اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) دمحم فرج ابو العباس صالح ( ، ت Zoom Solutionزووم للحلول الذكٌة   -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111128وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  7172فاروق للمالبس الجاهزة لصاحبها )على فاروق على عبد البالى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111128

أشرؾ عالء الدٌن عامر الستصالح االراضى لصاحبها) أشرؾ عالء الدٌن عامرعبد الرحمن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111127وفً تارٌخ  7221برلم   

 7222فرد ،  سبك لٌده برلم   أشرؾ حسٌن دمحم حسن الستصالح األراضً لصاحبها )أشرؾ حسٌن دمحم حسن( ، تاجر  -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار22111127وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع 22111127وفً تارٌخ  7221ستاٌل للمالبس لصاحبها )مؤمون دمحم زؼلول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 22111127وفً تارٌخ  7212م فتحً عبد المطلب محمود( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مولنً لصاحبها )حات -  57

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 ــــــــــــــــــــــ    
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 SKillsالى: إسكٌلز للصناعات الهندسٌة  5661تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  1

 لصاحبها ) علٌاء عٌد دمحم جاب هللا (  

  Egy Herbal Factoryإٌجً هربل  الى: 572تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  2

 لصاحبها ) دمحم حجازي أحمد عبد النبً (  

 

 

 

 


