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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25255225، لٌد فى  5555.555اله ،  لصاحبها ) اشرؾ سٌد حافظ دمحم ابو العبل(  ، تاجر فرد ، رأس م Lacesلٌسز  -  1

عن تجاره الجمله والتجزئه وعلً االخص تجارة االحذٌة والمبلبس بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  4334برلم 

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

مع مراعاة احكام الموانٌن  - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

 -ش علً اسماعٌل  4واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الهرم - عزبة جبرٌل -ش فٌصل 

 155555.555جرٌن بان للصناعات الكٌماوٌة  لصاحبها ) مجدى صبرى اسماعٌل دمحم شوشه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج وخلط وتعبئة اسمدة ورلٌة ومخلبٌة بودرة وسائلة  4343برلم  25255225، لٌد فى 

 NPKوخلط وتحبٌب اسمدة مركبة 

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

 -بٌاض العرب -المنطمة الصناعٌة -لطاع الصناعات الكٌماوٌة - 34بجهة : جزء من المطعة 

، لٌد  35555.555عبدالبله عبدالحلٌم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   المصرٌة الكوٌتٌة لبلستثمار العمارى لصاحبها )اسماعٌل -  3

عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى  4353برلم  25255225فى 

 المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

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

 -فٌصل  -فرع من شارع اللبٌنى شارع الحمصانى مت 3نشاطها. ، بجهة : 

 55555.555الشرق االوسط النتاج حبٌبات الببلستٌن لصاحبها )هانً عبد المنصؾ دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ن مع مراعاة احكام الموانٌ   p. v.cعن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج حبٌبات الببلستٌن  4352برلم  25255225، لٌد فى 

تمسٌم  3، بجهة : لطعة رلم  5واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 امبابة -ابو رواش  -حوض خارج الزمام  -امبلن 

، لٌد فى  25555.555الكاشؾ لبلنتاج الفنى لصاحبها )خالد دمحم صبري ادٌب الكاشؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

عن نشاط صناعة السٌنما ومنها الامة او استئجار استودٌوهات او معامل االنتاج السٌنمائً او دور  4255برلم  25255224

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  5العرض او تشؽٌلها . بما فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وانتاج وعرض وتوزٌع 

 ش الملن فٌصل 141، بجهة :  5ة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشرك

، لٌد فى  155555.555لصاحبها ) مصطفً دمحم نبٌل بكر السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Elite Packاٌلٌت بان  -  6

مع مراعاة احكام الموانٌن   5ن والكرتون عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الببلستٌ 4213برلم  25255225

شارع المدٌنة  44واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الدلً -المنورة 

، لٌد فى  155555.555أس ماله ،  عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال(  ، تاجر فرد ، ر -  3

عن األنشطة الصناعٌة التً من شؤنها تحوٌل المواد والخامات وتؽٌٌر هٌئتها بمزجها أو خلطها أو  4212برلم  25255225

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

 الدخان والتمبانتعبئتها ، وتجمٌع األجزاء والمكونات وتركٌبها إلنتاج منتجات وسٌطة أو نهائٌة ، وال ٌشمل ذلكصناعة 

 والتبػ والمعسل والسعوط )النشوق(، والمشروبات الكحولٌة والخموربؤنواعها

 التنمٌة الصناعٌة المتكاملة للمناطك الصناعٌة أو استكمال التنمٌة أو تسوٌك أو إدارة المناطك الصناعٌة، وٌشمل ذلن ما

 ٌؤتً:

 اكتوبر6- 4مكتب  -أ  64عمارة  - 6مج  -العاشر  إعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة ، بجهة : الحً -أ

، لٌد فى  155555.555عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 عن للمنطمة الصناعٌة. 4212برلم  25255225

 ة للمشروعات.إعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌ -ب

 إنشاء البنٌة األساسٌة ومصادر البنٌة األساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة. -ج

 التسوٌك والتروٌج ألراضً المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس األموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة. -د

 إنشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌةتمدم جاهزة للمشروعات. -هـ

 ة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشآت بداخلها.إدار -و

 64عمارة  - 6مج  -إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرؾ الصحً أو الصرؾ الصناعً والتنمٌة ، بجهة : الحً العاشر 

 اكتوبر6- 4مكتب  -أ 

، لٌد فى  155555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال -  4

 عن وتوصٌبلتها 4212برلم  25255225

 الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ ، وتشمل:

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً.

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها.

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة.

 لمٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول.حفر آبار ا

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة.

 معالجة األسطح من الترسٌبات.

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب اإلنتاج.

 -أ  64عمارة  - 6مج  -لطاع المٌاه، وٌشمل إلامة أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاه وتكرٌرها ، بجهة : الحً العاشر 

 اكتوبر6- 4مكتب 

، لٌد فى  155555.555عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عن وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 4212برلم  25255225

 للمعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة الممررة فً هذا الشؤن.

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

 تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة

 تشؽٌل وصٌانه واستؽبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج

 الصناعٌه او الملح الصخري االنشطه المرتبطهبالمبلحات الطبٌعٌه او

 اعداد الدرسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة و دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فى مجال البنٌة االساسٌة.

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

 اكتوبر6- 4مكتب  -أ  64عمارة  - 6مج  -العاشر نشاطها ، بجهة : الحً 

برلم  25255214، لٌد فى  1555.555وادي النٌل لصاحبها )محسن علً جبٌلً علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

فٌما عدا منطمة  عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم 4312

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  2552

 اكتوبر6 - 153تعاونٌات  42الدور االرضً عمار رلم  1ة ، بجهة : شم

 25255216، لٌد فى  155555.555سوار الشام للحلوٌات لصاحبها )فوزى هٌثم الصفدي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

نائٌه والمجتمعات / تجاره الجمله والتجزئه وعلً االخص الحلوٌات الشرلٌة بالمناطك ال 32عن انشطه داخل لانون  4625برلم 

العمرانٌة الجدٌدة  فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء  والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء 

/  32انشطه خارج لانون  - 5 2552لسنة   356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355رلم 

لشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط تلتزم ا 5التصدٌر

 اكتوبر6 -الحً الثالث  -المجاورة السادسة  - 1256بالعمار رلم  - 2ٌسمط حمها ، بجهة : محل رلم 

انشطة داخل  -عن  4624برلم  25255216لٌد فى ،  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Top Gearتوب جٌر  -  13

 :2513لسنة  32لانون 

 تجارة الجملة والتجزئة الكسسورات ومستلزمات السٌارات

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

 الامة وتشؽٌل مركز لخدمة وصٌانة السٌارات-

انون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط *تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بم

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2513لسنه  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 اكتوبر6 -مدٌنة الفردوس  - 2السنتر التجاري  - 21مع ، بجهة : محل  

عن مراعاة أحكام  4624برلم  25255216، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Top Gearتوب جٌر  -  14

 - 21الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : محل 

 اكتوبر6 -مدٌنة الفردوس  - 2ري السنتر التجا

برلم  25255256، لٌد فى  155555.555سٌجنتشر لصاحبها )جمبلت طه السٌدرمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 :32عن نشاط داخل لانون  4424

 تجاره الجمله والتجزئه.

 :32نشاط خارج لانون 

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

 ات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حساب

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

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

 -الدلى -شارعدمحم كامل مرسً  6نشاطها. ، بجهة : المحل الكائن بالدور األرضً بالعماررلم 

برلم  25255256، لٌد فى  55555.555ماله ،   اٌكو فارم لصاحبها )محمود الملٌجىدمحم الملٌجى(  ، تاجر فرد ، رأس -  16

عن استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.  4444

 وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

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

 -الدلى  -شارع االطباء  14نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد  25555.555لصاحبها )السٌد سامً حمدي حامد الدوانسً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Apps Foxتطبٌمات فوكس  -  13

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة - 1عن  4555برلم  25255256فى 

 ها والتدرٌبوتشؽٌل

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات- 2

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

 -الملن فٌصل -دكورم -شارع برنشت  32بالدور االرضى عمارةرلم  1نشاطها. ، بجهة : مكتب رلم 

، لٌد  55555.555الزٌادة لتجارة السٌارات والخدمات الطبٌة لصاحبها ) دمحم سمٌر دمحم نصر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

عن الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطه داخلٌة  4244برلم  25255226فى 

مع  5تجارة الجمله والتجزئه للسٌارات  -% سنوٌا بالمجان من عدد االسرة التً ٌتم شؽلها 15ة بشرط ان تمدم عبلجٌة او طبٌ

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

 الوسطً -ش احمد عرابً 

، لٌد فى  15555.555نشاءات لصاحبها )دمحم هشام احمد دمحم عبد الجواد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصرٌة لبل -  14

 :2513لسنة  32عن *انشطةداخل لانون  4526برلم  25255215

 االستثمار العمارى -

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

 و مراعاه لراررئٌس2553لسنة  355فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌهرلم 



 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

 تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة-

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

 -الهرم -ش سهل حمزه 33ناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بم

، لٌد فى  15555.555المصرٌة لبلنشاءات لصاحبها )دمحم هشام احمد دمحم عبد الجواد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

رات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق عن المالٌة عن االوراق المالٌة النشطةتمدٌم االستشا 4526برلم  25255215

 المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 من لانون سوق رأس المال والئحته 23الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 التنفٌذٌة(

نشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاهالمماوالت *تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤل

 العامة

 -الهرم -ش سهل حمزه 33بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555رد ، رأس ماله ،  المصرٌة لبلنشاءات لصاحبها )دمحم هشام احمد دمحم عبد الجواد(  ، تاجر ف -  21

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32عن  4526برلم  25255215

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 ةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

 -الهرم -ش سهل حمزه 33نشاطها ، بجهة : 

 15555.555لصاحبها ) خالد فهمى عبد الجٌد شاهٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   OXERV STUDIOاوكسرؾ ستودٌو  -  22

صناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت بما تشملة من انشطة صناعٌة وتصمٌم  -1عن  4535برلم  25255215، لٌد فى 

اعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -2تعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات وانشطة ال

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

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

 اكتوبر6- 2مكتب رلم  -الدور الثانى  -المحور المركزى  -ادخال البٌانات على ، بجهة : جولدن مول  -5وبٌانات 

 15555.555لصاحبها ) خالد فهمى عبد الجٌد شاهٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   OXERV STUDIOاوكسرؾ ستودٌو  -  23

اعمال التوصٌؾ والتصمٌم للشبكات ونمل وتداول  -5عن الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة  4535برلم  25255215لٌد فى ، 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  5خدمات االنترنت  -6البٌانات 

 اكتوبر6- 2مكتب رلم  -الدور الثانى  -المحور المركزى  -: جولدن مول ، بجهة  5البلزمة لمباشرة نشاطها 

، لٌد  355555.555المودة لبلستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم عبد الحمٌد على عبد الرحٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

، وكذا التتمتع 2513لسنه  32االستثمار رلم عن حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  4534برلم  25255215فى 

 األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 143مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة نشاطها ، بجهة :  

 -رام حدائك االه -بوابة خفرع  -ب 

، لٌد  355555.555المودة لبلستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم عبد الحمٌد على عبد الرحٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 :2513لسنة  32عن " *انشطة داخل لانون  4534برلم  25255215فى 

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

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 



 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

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة-

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

 -حدائك االهرام  -بوابة خفرع  -ب  143ٌسمط ، بجهة : 

التشٌكً للتصنٌع وصٌانة السٌارات لصاحبها ) دمحم السعدنً دمحم احمد السعدنً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

/ الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل  2513لسنة  32عن انشطة داخل لانون  4544برلم  25255215، لٌد فى  155555.555

تلتزم الشركة بافراد حسابات  5/ الامة وتشؽٌل مركز للصٌانة السٌارات  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  -وتشؽٌل المعادن 

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

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  2513لسنة  32الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ابو رواش -عة تمسٌم االحبلم بمط 242 - 241مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : لطعة ارض رلم  5المانون 

التشٌكً للتصنٌع وصٌانة السٌارات لصاحبها ) دمحم السعدنً دمحم احمد السعدنً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4544برلم  25255215، لٌد فى  155555.555

 ابو رواش -بمطعة تمسٌم االحبلم  242 - 241، بجهة : لطعة ارض رلم  5لمباشرة نشاطها 

لصاحبها )اٌمان حسٌن ابراهٌم على مبارن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Property leadersلٌدرزبروبرتى  -  22

ٌدة والمناطك النائٌة عن االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجد 4514برلم  25255254، لٌد فى  55555.555

 والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

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

 -اكتوبر 6 - 4عمارة-كمبوند وادى الربٌع -المنطمة السٌاحٌة-نشاطها. ، بجهة : الحى المتمٌز

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555چدار لصاحبها )احمد عبد المعز حسٌن عبد السٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

دن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة عن االستثمار العمارى بالم 4511

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌه والمناطك النائٌه والمناطك خارج تخطٌط والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة داخل ال - 2552

حدائك  424مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة :   5الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌنا فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما 

 الهرم -االهرام 

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555ٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  چدار لصاحبها )احمد عبد المعز حسٌن عبد الس -  35

حدائك االهرام  424عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  4511

 الهرم -

 بدر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )محمود ابراهٌم دمحم Car DemotshiHospitalدٌموتشى هوسبٌتل كار -  31

 :2513سنة  32عن انشطةداخل لانون  4263برلم  25255223، لٌد فى  115555.555

 تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم-

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه2553لسنة  355ئٌس الوزراء رلم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرارر

 2552لسنه  356مصر العربٌهرلم 

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 



 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

 الامة وتشؽٌل مركز لتمدٌم خدماتصٌانة السٌارات-

 46م التزام ، بجهة : عمارة تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عد

 -اكتوبر 6 -المجاورة الرابعة الحى العاشر 1أ وحدةرلم 

لصاحبها )محمود ابراهٌم دمحم بدر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Car DemotshiHospitalدٌموتشى هوسبٌتل كار -  32

 عن الشركة 4263برلم  25255223، لٌد فى  115555.555

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

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

 -اكتوبر 6 -المجاورة الرابعة الحى العاشر 1أ وحدةرلم  46نشاطها. ، بجهة : عمارة 

مٌنا لتجارة مواد التشطٌبات والدٌكورات الحدٌثة لصاحبها )مٌنا بطرس شنوده ؼبلاير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

االخص تجارة مواد التشطٌبات والدٌكورات  تجاره الجمله والتجزئه وعلى-عن  4654برلم  25255213، لٌد فى  1555.555

 بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك

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

 2552لسنه  356صر العربٌهرلم و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه م2553لسنة  355بمراررئٌس الوزراء رلم 

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

 -اكتوبر 6 -الحً السادس  - 3مجاوره  -مدخل ب  - 22نشاطها. ، بجهة : عماره 

 25255213، لٌد فى  55555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هضبة الشام لصاحبها ) حٌدره احمد حسٌن الفضلً ( -  34

انشطه خارج   -/ تجارة الجملة والتجزئه للوجبات السرٌعة بجمٌع انواعها   2513لسنة  32عن انشطه داخل لانون  4655برلم 

) عدا الكحولٌه ( وتمدٌم جمٌع  / الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات 2513لسنة  32لانون 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً  5انواع الماكوالت والتٌن اواي وتجهٌز الوجبات 

لسنة ، بجهة : محل  32حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ه بوابة ثانٌه حدائك االهرام 252عمار  - 1

 25255213، لٌد فى  55555.555هضبة الشام لصاحبها ) حٌدره احمد حسٌن الفضلً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

مع مراعاة  5ذات المانون علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة ب 2513عن  4655برلم 

، بجهة : محل  5احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 ه بوابة ثانٌه حدائك االهرام 252عمار  - 1

برلم  25255213، لٌد فى  15555.555،  مكة للدواجن لصاحبها )ابراهٌم صالح حسٌن دمحم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  36

 عن تجاره الجمله والتجزئه اللحوم والدواجن واالرانب والطٌور سواء الطازجة او المجمدة 4613

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

 -فٌصل  -الطوابك -كعابٌش -ٌنش االربع 12نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555مكة للتجارة والتورٌدات الؽذائٌة لصاحبها ) اٌهاب فتحً حسٌن السٌد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

/ تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك  32عن انشطة داخل لانون  4613برلم  25255213

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

/  32انشطة خارج لانون  -5 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون  5ص تورٌد المواد الؽذائٌة التورٌدات العمومٌة علً االخ

 اكتوبر اول6 - 32بلون  -الحً الثامن  -مدخل ب - 2االستثمار وفً حالة ، بجهة : عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،   مكة للتجارة والتورٌدات الؽذائٌة لصاحبها ) اٌهاب فتحً حسٌن السٌد (  ، تاجر فرد ، -  32

عن عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار  4613برلم  25255213

اة احكام مع مراع 5علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 2513لسنة  32رلم 

- 2، بجهة : عمارة  5الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 اكتوبر اول6 - 32بلون  -الحً الثامن  -مدخل ب 

 25255213، لٌد فى  15555.555تمام للتمور لصاحبها )تمام نور الدٌن ابو بكر تمام على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 :32عن انشطة من داخل ق  4614برلم 

 تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص التموربانواعها-

 :32انشطة من خارج ق 

 تعبئة وتؽلٌؾ التموربجمٌع انواعها لدى الؽٌر-

 فى حالة عدم التزام المنشاة بهذاعلى المنشاة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و 

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 -وحدات بالمشروع المومى لبلسكان  2نموذج  42رضى بالعمارةرلم بالدور اال 3مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : شمة رلم 

 -اكتوبر 6 -المرحلة الثالثة

 25255213، لٌد فى  15555.555تمام للتمور لصاحبها )تمام نور الدٌن ابو بكر تمام على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 صول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةعن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح 4614برلم 

 6 -المرحلة الثالثة -وحدات بالمشروع المومى لبلسكان  2نموذج  42بالدور االرضى بالعمارةرلم  3نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 -اكتوبر

، لٌد فى  55555.555،  اٌركول لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها )مفٌدة علً عبد الحمٌد علً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  41

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  5عن تجارة الجملة والتجزئه فً المواد الؽذائٌه  4225برلم  25255225

 الهرم -ش ابناء الفٌوم ترسا  2، بجهة :  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، لٌد فى  25555.555فورلاير استٌت لصاحبها )مارٌان مٌبلد بخٌت روفائٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كابٌتال جٌت -  42

 32عن انشطةداخل لانون  4556برلم  25255211

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌة رلم 2553لسنة  355زٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم شبه ج

 356لسنة  2552. 

 32انشطة خارج لانون 

 التسوٌك العماري

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام المنشؤة

 - 1السٌاحٌة  -الدفاع الوطنً  -ش جمال عبدالناصر 33بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز ، بجهة : 

، لٌد فى  25555.555حبها )مارٌان مٌبلد بخٌت روفائٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كابٌتال جٌت فورلاير استٌت لصا -  43

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32عن الواردة بمانون االستثماررلم  4556برلم  25255211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

 ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 - 1السٌاحٌة  -الدفاع الوطنً  -ش جمال عبدالناصر 33نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  155555.555النٌل لمستلزمات طب االسنان لصاحبها ) ولٌد دٌاب ابو دخل هللا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

عن تجاره الجمله والتجزئه و علً االخص مستلزمات طب االسنان بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  4532برلم  25255212

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

مع  5 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 اكتوبر6 -أ  4/1لطعة  -(  2عمارة ) ز  -مشروع علً الدٌن سٌتً  - 6مكتب رلم 

صناعات خمٌس للشفاطات ومخارج الهواء  لصاحبها ) خمٌس سٌد خمٌس سٌد دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 :23عن " انشطة من داخل ق  4526برلم  25255212، لٌد فى  55555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج الشفاطات ومخارج الهواء

 :32" انشطة من خارج ق 

 دات العمومٌةالتورٌ

على المنشاة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط 

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

شارع فارس  3ر بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : االستثما

 اوسٌم -حجازى 

صناعات خمٌس للشفاطات ومخارج الهواء  لصاحبها ) خمٌس سٌد خمٌس سٌد دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

عن السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  4526لم بر 25255212، لٌد فى  55555.555

 اوسٌم -شارع فارس حجازى  3نشاطها ، بجهة : 

برلم  25255212، لٌد فى  555555.555روٌال لصاحبها ) محمود لٌس محمود العانً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 5/ تاجٌر السٌارات ) عدا اللٌموزٌن والتاجٌر التموٌلً(  2513لسنة  32شطة خارج لانون ان -عن تجارة الجملة والتجزئه  4542

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

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2513لسنة  32رلم  فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 5بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

 اكتوبر6 -ن سٌتً مول علً الدٌ -الدور االول  - 12كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

، لٌد فى  35555.555جاما للطباعة لصاحبها )محمود سمٌر عبدالستار حسن السبحً(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 :32عن نشاط داخل لانون  4424برلم  25255256

 إلامة وتشؽٌل مطبعة.

 :32نشاط خارج 

 تورٌدات عمومٌة.

 ٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.



 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 البلزمة لمباشرة مع مراعاة

 -الجٌزة  -الهرم  -المرٌوطٌة -شارع رضا بٌومً  12نشاطها. ، بجهة : 

 25255216فى  ، لٌد 155555.555سوار الشام للحلوٌات لصاحبها )فوزى هٌثم الصفدي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32عن فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  4625برلم 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  5االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

الحً  -المجاورة السادسة  - 1256بالعمار رلم  - 2، بجهة : محل رلم  5الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 اكتوبر6 -الثالث 

، لٌد فى  255555.555( لصاحبها احمد عبدالمادر عبدالمادر عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   HAVANAهافانا )   -  55

عن اداره وتشؽٌل والامة وتاجٌر الفنادق والمري السٌاحٌة بما فٌها الفنادق العائمه والنوادى والكافٌهات  4654برلم  25255213

تجارة عامه مٌما هو مسموح به لانونا وخصوصا كامٌرات المرالبة  تلتزم المنشاة بافراد حسابات مستمله  -والرحبلت الداخلٌة 

االستثمار وفً حالة عدم التزام  المنشاة  بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا ومركز مالى مستمل لبلنشطة الواردة بمانون 

 -الهرم  -شارع الملن فٌصل  31، بجهة :  2513لسنة  32والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

اجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) احمد فتحى عبد السبلم حسٌن (  ، ت R.T FOR TECHNOLOGYار.تى للتكنولوجٌا   -  51

أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  -عن "  4325برلم  25255223، لٌد فى  55555.555

 المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . 

وت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من ص -االتصاالت وخدمات االنترنت  -

ذلن رلمنه المحتوى العلمً والثمافً والفنً. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على 

 -الواسطى  -ش طراد النٌل  35كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555المماوالت لصاحبها ) احمد علً احمد التماتٌبً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االشراق للتجارة و -  52

عن والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :  4315برلم  25255214

 -الهرم  -مشعل  -ش زؼلول  14

، لٌد فى  15555.555االشراق للتجارة والمماوالت لصاحبها ) احمد علً احمد التماتٌبً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 :2513لسنة  32عن " انشطة داخل لانون  4315برلم  25255214

 تجاره الجمله والتجزئه

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 كاملةالمماوالت العامة والمتخصصة والمت

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

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513لسنه  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

الهرم  -مشعل  -ش زؼلول  14انات والحوافز الواردة بذات المانون.  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : االستثمار بالضم

- 

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Camrelكامرٌل  -  54

 : 2513لسنة  32عن " انشطة داخل لانون  4316برلم  25255214

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

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

 تلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المخ -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -



 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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 -ش فٌصل  322إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة ، بجهة :  -

، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   لصاحبها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم (  ، Camrelكامرٌل  -  55

 عن وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  4316برلم  25255214

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

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

 -ش فٌصل  322ل ، بجهة : حاضنات األعما -

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Camrelكامرٌل  -  56

 عن التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. 4316برلم  25255214

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 التسوٌك االلكترونً -

 ونٌةالتجارة االلكتر -

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

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنه 

 نات والحوافز الواردة بذات المانون.االستثمار بالضما

 -ش فٌصل  322مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة :  

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Camrelكامرٌل  -  53

 -ش فٌصل  322ول على كافة التراخٌص البلزمة  لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عن وعلى المنشؤة الحص 4316برلم  25255214

، لٌد فى  15555.555مإسسة الرٌس لصاحبها ) خالد بن دمحم بن ابراهٌم الرٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

وكذا التتمتع االنشطة  2513لسنة  32عن فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  4323برلم  25255214

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

 -مركز امبابة  - 53الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنصورٌة حوض بركة الفرس 

، لٌد فى  15555.555مإسسة الرٌس لصاحبها ) خالد بن دمحم بن ابراهٌم الرٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

: استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  32عن * انشطة داخل لانون  4323برلم  25255214

ط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشتر

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

 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

 - 53تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن ، بجهة : المنصورٌة حوض بركة الفرس -

 -مركز امبابة 



 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  15555.555مإسسة الرٌس لصاحبها ) خالد بن دمحم بن ابراهٌم الرٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج  -عن او اللحوم  4323برلم  25255214

 الهندسه الوراثٌه فى المجاالت النباتٌه والحٌوانٌة -تربٌة الخٌول  -الامة المزارع السمكٌة  -البٌض او التسمٌن او اللحوم 

 راضى الزراعٌة والصحراوٌة واراضى البور ومدها بالمرافك االساسٌة  : بٌع وشراء وتمسٌم اال 32* نشاط خارج لانون 

على  الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة  مستمله لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

 -مركز امبابة  - 53ٌسمط حمها ، بجهة : المنصورٌة حوض بركة الفرس 

 55555.555اند للتجاره والدعاٌه واالعبلن لصاحبها )عظٌمه عبد البله عبد اللطٌؾ بدوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جر -  61

تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  - 32عن انشطه داخل لانون  4422برلم  25255254، لٌد فى 

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

انشطه خارج لانون  - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

ة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستمل 5الدعاٌة واالعبلن  - 32

 اكتوبر 6 -الحً الثالث  - 1المجاورة  - 46بهذا الشروط ٌسمط ، بجهة : لطعة 

 55555.555جراند للتجاره والدعاٌه واالعبلن لصاحبها )عظٌمه عبد البله عبد اللطٌؾ بدوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

علً ان  2513لسنة  32عن حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  4422برلم  25255254فى ، لٌد 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  5التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  المانون 

 6 -الحً الثالث  - 1المجاورة  - 46لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 اكتوبر

 25255254، لٌد فى  155555.555العابد للمنتجات الؽذائٌة لصاحبها ) منٌر صبلح الطن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

تلتزم الشركة   5/ التصدٌر  32نشاط خارج  5لتجزئه للمنتجات الؽذائٌه / تجارة الجملة وا 32عن نشاط داخل لانون  4431برلم 

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

متع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات علً ان التت 2513لسنة  32بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  5والحوافز الواردة بذات المانون 

 اكتوبر 6 -المجاورة الخامسة  -الحً االول  - 424عمارة  1التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل 

، لٌد فى  15555.555األفضل لتشؽٌل المعادن لصاحبها ) عبد الداٌم احمد علً فرج (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  5عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن 4225برلم  25255225

ارض شركة الماهرة  - 25خٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة رلم السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 ابو رواش -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  22ن  -للمبانً الجاهزة 

، لٌد فى  55555.555انجٌتاب لبلستثمار والتجاره لصاحبها )دمحم منصور ابراهٌم حسٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 32عن *انشطه داخل ق  4631برلم  25255213

 تجاره الجمله والتجزئه-

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

 ةرلموما ورد بمراررئٌس الجمهورٌ 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 32*انشطه خارج ق 

 مماوالت عامه-

 على المنشؤه االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

 -الدلى  -مدٌنه االولاؾ  -ش جده  4الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا ، بجهة : 



 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

، لٌد فى  55555.555لبلستثمار والتجاره لصاحبها )دمحم منصور ابراهٌم حسٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   انجٌتاب -  66

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32عن و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  4631برلم  25255213

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 -الدلى  -مدٌنه االولاؾ  -ش جده  4نشاطها. ، بجهة : 

،  155555.555له ،  الشرق االوسط لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها )عادل ربٌع دمحم دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ما -  63

 :2513لسنة  32عن انشطة داخل لانون  4623برلم  25255212لٌد فى 

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553 لسنة 355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

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

 الجٌزه -اكتوبر 6 -المجاورة السابعة -الحً الثانً -ج 2/3بهذا ، بجهة : عمارة 

،  155555.555الشرق االوسط لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها )عادل ربٌع دمحم دمحم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 2513لسنه  32عن الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  4623برلم  25255212لٌد فى 

 ،وكذا ال تتمتع

 ارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.األنشطة خ

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

 الجٌزه -اكتوبر 6 -المجاورة السابعة -الحً الثانً -ج 2/3نشاطها. ، بجهة : عمارة 

، لٌد فى  155555.555لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A2Z Spaceه تو زدسبٌس اٌ -  64

 عن بما فً ذلن رلمنه 4351برلم  25255214

 المحتوى العلمً والثمافً والفنً.

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

 -بوالق الدكرور-اكتوبر 6ش جمال عبدالناصر متفرع من شارع  1نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع عمار 

، لٌد فى  155555.555لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A2Z Spaceسبٌس اٌه تو زد -  35

معلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر صناعةتكنولوجٌا ال-1عن  4351برلم  25255214

 االلكترونٌات و مراكز

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

 اج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌبأعمال تصمٌم وإنت- 3



 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

 علٌها .

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .- 4

 -بوالق الدكرور-اكتوبر 6ش جمال عبدالناصر متفرع من شارع  1إدخال ، بجهة : الدور الرابع عمار - 5

، لٌد فى  155555.555لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A2Z Spaceسبٌس اٌه تو زد -  31

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 4351برلم  25255214

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .- 6

 لمدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم ا- 3

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات- 2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات- 4

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 15

 رسومالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و ال- 11

 الصناعٌة .

 6ش جمال عبدالناصر متفرع من شارع  1مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة ، بجهة : الدور الرابع عمار - 12

 -بوالق الدكرور-اكتوبر

 ، لٌد فى 155555.555لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A2Z Spaceسبٌس اٌه تو زد -  32

 عن والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 4351برلم  25255214

 (2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات- 13

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.- 15

ش  1األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً ، بجهة : الدور الرابع عمار - 16

 -بوالق الدكرور-اكتوبر 6جمال عبدالناصر متفرع من شارع 

، تاجر فرد ، رأس ماله ،   العربٌة للرخام والجرانٌت والمماوالت العامة لصاحبها )سبلمه عبد اللطٌؾ سبلمه ابو طالب(  -  33

 :32عن انشطةداخل ق 4451برلم  25255253، لٌد فى  255555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت

 :32انشطه خارج ق 

 المماوالت العامة

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

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون



 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

 -الصؾ  - 555ش محطه كهرباء التبٌن  -ارٌة ، بجهة : عرب ابو ساعدمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

العربٌة للرخام والجرانٌت والمماوالت العامة لصاحبها )سبلمه عبد اللطٌؾ سبلمه ابو طالب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ص البلزمة لمباشرةعن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ 4451برلم  25255253، لٌد فى  255555.555

 -الصؾ  - 555ش محطه كهرباء التبٌن  -نشاطها. ، بجهة : عرب ابو ساعد

، لٌد فى  35555.555ٌونٌكورن للتجارة لصاحبها )رٌهام مصطفى موسى رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 عن تجاره الجمله والتجزئه 4344برلم  25255253

 لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن وال

 الجٌزه -الدلى  -ش الحسٌن  2نشاطها. ، بجهة : 

، لٌد فى  55555.555سهم االلكترونٌة لصاحبها ) دمحم سامً حمام دمحم اسماعٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

الجمله والتجزئه وعلً االخص تجارة االجهزة االلكترونٌة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  عن تجاره 4345برلم  25255223

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

مع  5 2552لسنة  356رار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم و مراعاة ل 2553لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

، بجهة :  5مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 المنٌب -ترعة الزمر  -شارع السماح  -بجوار مسجد خدٌجة  - 2عمارة رلم 

،  15555.555ارة والمماوالت  لصاحبها ) دمحم سمٌر عبد العال العزب الشافعى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الشافعى للتج -  33

 : 32عن " انشطة من داخل ق  4226برلم  25255225لٌد فى 

 تجاره الجمله والتجزئه

 : 32" انشطة من خارج ق 

 المماوالت العامة

ستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط على المنشاة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة م

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 -الهرم  -مدكور  -ش الهنٌدى  22على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

،  25555.555مطر لبلستثمار العمارى واستؽبلل المحاجر لصاحبها ) هشام مطر دمحم خمٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 :32عن " انشطه داخل ق 4653برلم  25255213لٌد فى 

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

 . 2552لسنة  356مهورٌة رلم وما ورد بمرار رئٌس الج 2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 :32انشطه خارج ق 

 استؽبلل المحاجر -

*تلتزم المنشؤه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشؤه بهذا الشرط 

 -منشاه المناطر  -لؾٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : منشؤه رضوان بجوار المو

،  25555.555مطر لبلستثمار العمارى واستؽبلل المحاجر لصاحبها ) هشام مطر دمحم خمٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2513لسنه  32عن الواردة بمانون االستثمار رلم  4653برلم  25255213لٌد فى 

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

 -منشاه المناطر  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : منشؤه رضوان بجوار المولؾ



 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

، لٌد  15555.555شكر احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شكر لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها )شكرى احمد -  25

/ االستثمار العمارى بالمدن المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة   32عن انشطه داخل ق  4635برلم  25255213فى 

لسنة  355رئٌس الوزراء رلم  فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء  والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار

/ المماوالت العامه تلتزم  32انشطه خارج ق  5 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553

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

 المهندسٌن العجوزة -ش مصر والسودان  36ع بالمزاٌا والحوافز ، بجهة : التمت

، لٌد  15555.555شكر لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها )شكرى احمد شكر احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

متع االنشطة خارج لانون االستثمار علً ان التت 2513لسنة  32عن الواردة بمانون االستثمار رلم  4635برلم  25255213فى 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على 5بالضمانات والحوافز الواردة بذات  المانون 

 المهندسٌن العجوزة -ش مصر والسودان  36، بجهة :  5كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

ثمار العمارى والمماوالت لصاحبها ) دمحم احمد رافت احمد اسماعٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المستمبل لبلست -  22

/ االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  32عن انشطة داخل لانون  4655برلم  25255213، لٌد فى  15555.555

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

انشطه  - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً / المماوالت المتخصصة وعلً المنشؤة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  32خارج لانون 

 منشاة المناطر -ش التحرٌر  14حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ، بجهة : 

المستمبل لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها ) دمحم احمد رافت احمد اسماعٌل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 32عن ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم  4655برلم  25255213، لٌد فى  15555.555

مع مراعاة احكام الموانٌن  5رج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون علً ان التتمتع االنشطة خا 2513لسنة 

منشاة  -ش التحرٌر  14واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 المناطر

، لٌد فى  15555.555فإاد رشاد دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكسٌم لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها )  -  24

 : 32عن " انشطة داخل لانون  4663برلم  25255213

تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج 

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

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2553

 : 32" انشطة خارج لانون 

عمارة  - 6لكحولٌة ( و تمدٌم جمٌع أنواع ، بجهة : محل الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا ا

 -الشٌخ زاٌد  - 4بوابة  -بٌفرلً هٌلز  -مول ذا وون  - 4

، لٌد فى  15555.555مكسٌم لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) فإاد رشاد دمحم احمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ن اواىعن المؤكوالت و التٌ 4663برلم  25255213

مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط 

، مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون 2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

الشٌخ زاٌد  - 4بوابة  -بٌفرلً هٌلز  -مول ذا وون  - 4عمارة  - 6على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : محل 

- 

 4516برلم  25255254، لٌد فى  15555.555خالد خلٌل دمحم الشاعر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد خلٌل لصاحبها ) -  26

 عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات

 تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص المنسوجات



 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

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

 -العجوزه -شارع السودان  166بالدور الثامن بالعماررلم  24نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

الواحى لبلستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها ) زكرى حسٌن دمحم الواحى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

تربٌة  -/ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الطوب   32خل لانون عن انشطة دا 4525برلم  25255215، لٌد فى  25555.555

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  -جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم  

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

/  المماوالت  32انشطة خارج لانون   5  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

حدائك  -عمارة  1125مشروع  - 14الوحدة رلم  -245عمارة -تلتزم ، بجهة : الدور الرابع  5التورٌدات العمومٌة  -العامة 

 اكتوبر 6االهرام 

الواحى لبلستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها ) زكرى حسٌن دمحم الواحى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

عن الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً  4525برلم  25255215، لٌد فى  25555.555

علً ان  2513لسنة  32زام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم حالة عدم الت

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  5التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون  

 14الوحدة رلم  -245عمارة -حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الرابع السارٌة وعلى الشركة ال

 اكتوبر 6حدائك االهرام  -عمارة  1125مشروع  -

، لٌد فى  15555.555لصاحبها ) اشرؾ احمد مبارن عرابً (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   sell - Ectiveسلٌكتٌؾ  -  24

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .-عن  4232لم بر 25255226

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

 صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .-

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

 اكتوبر6 - 34عمارة  - 4مج  -نشاطها. ، بجهة : الحً السادس 

، لٌد فى  55555.555مواد الؽذائٌة لصاحبها )وائل دمحم صبلح مرٌرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرٌرى لتجارة ال -  45

 2513لسنة  32عن انشطةداخل لانون  4223برلم  25255223

 تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌةبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة

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

 2552لسنه  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

 2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 التصدٌر

 - 2مجاورة  -ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، ، بجهة : الحً الثانً مع االلتزام بافراد حسابات مستملة 

 -اكتوبر 6 -امام مدرسة ام المإمنٌن الخاصة 655عمارة 

، لٌد فى  55555.555مرٌرى لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها )وائل دمحم صبلح مرٌرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 عن وفى حالة عدم التزام المنشؤة 4223برلم  25255223

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

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

 -اكتوبر 6 -امام مدرسة ام المإمنٌن الخاصة 655عمارة  - 2مجاورة  -نشاطها. ، بجهة : الحً الثانً 

 25255211، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  دي ام اس للبرمجٌات لصاحبها ) أٌه دمحم سعٌد هبلل(  ،  -  42

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و  -عن  4565برلم 

 مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 ل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌ -

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -

 العمرانٌة -الدور االرضى ش رفاعً  3بجهة : عمار  إدخال ، -

 25255211، لٌد فى  15555.555دي ام اس للبرمجٌات لصاحبها ) أٌه دمحم سعٌد هبلل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 عن البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  4565برلم 

 بمختلؾ أنواعها . أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -

 تنفٌذ و ادارة شبكات و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت  -

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

 العمرانٌة -الدور االرضى ش رفاعً  3إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز ، بجهة : عمار  -

 25255211، لٌد فى  15555.555دي ام اس للبرمجٌات لصاحبها ) أٌه دمحم سعٌد هبلل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 عن نمل تكنولوجٌا المعلومات  4565برلم 

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة و دعم رٌادة األعمال . -

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

 الثمافً و الفنً .

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

 العمرانٌة -الدور االرضى ش رفاعً  3لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار              

، لٌد فى  25555.555المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 عن المانون 4565برلم  25255211

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

 -منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك االهرام  131ة : عمار رلم نشاطها. ، بجه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  25555.555المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 :2513لسنة  32عن انشطة داخل لانون  4565برلم  25255211

 ت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاال

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

 مات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌ -

. 

 -منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك االهرام  131إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من ، بجهة : عمار رلم  -

، لٌد فى  25555.555المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 عن صوت وصورة وبٌانات . 4565برلم  25255211

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 نواعها .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أ -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 ات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌةالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براء -

. 

 -منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك االهرام  131مشروعات البحث والتطوٌر ، بجهة : عمار رلم  -

، لٌد فى  25555.555المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 عن العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 4565برلم  25255211

 ( 2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -

منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك  131األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة : عمار رلم  -

 -االهرام 

، لٌد فى  25555.555المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 عن إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى 4565برلم  25255211

 العلمً والثمافً والفنً.



 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

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةإلامة وتشؽٌل مركز العداد 

 التورٌدات العمومٌة -

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

 ا التتمتع،وكذ 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك االهرام  131األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات ، بجهة : عمار رلم 

- 

المجد لتجارة المبلبس الجاهزه  لصاحبها ) مجدى عبد الحمٌد احمد عبد الوهاب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

عن " تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس الجاهزة مع مراعاة أحكام الموانٌن  4652برلم  25255213، لٌد فى  15555.555

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -امبابه  -ش محمود ٌحً من جامع النور  13لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شامبلٌون ستودٌو لبلستشارات الهندسٌة   شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها  35 -  1

مراعاة احكام الموانٌن  ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  4416برلم  25255253،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

و تشترٌها اوتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ا

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

 -المهندسٌن  -ش شهاب  33رلم 

شركة  ،  " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك    Triple A For Hospitalityدلٌة تربل اٌه للخدمات الفن -  2

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

دق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء " الامة وتشؽٌل الفنا

كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق 

، عن " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4455برلم  25255253،لٌدت فى  555555.555والموتٌبلت   ،رأس مالها   

 والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

دق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء " الامة وتشؽٌل الفنا

كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق 

 الشٌخ زاٌد -الدور االرضً - E214عمار  -رد والموتٌبلت ، بجهة : ش كورت ٌا

شركة  ،  والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة    Triple A For Hospitalityتربل اٌه للخدمات الفندلٌة  -  3

 ئٌه للمشروعنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوا



 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

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة ( و تمدٌم جمٌع أنواع -" 

 المؤكوالت و التٌن اواى

 -على حده إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض -" 

، عن والشمك  4455برلم  25255253،لٌدت فى  555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   

واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات 

 ٌه للمشروعالمبنٌه من الطاله االٌوائ

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات) عدا الكحولٌة ( و تمدٌم جمٌع أنواع -" 

 المؤكوالت و التٌن اواى

 -لى حده إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض ع-" 

 الشٌخ زاٌد -الدور االرضً - E214عمار  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ، بجهة : ش كورت ٌارد 

شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول    Triple A For Hospitalityتربل اٌه للخدمات الفندلٌة  -  4

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

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

 نشاطها  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

، عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  4455برلم  25255253،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

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

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

الشٌخ  -الدور االرضً - E214عمار  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش كورت ٌارد 

 زاٌد

دسٌة   شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة شامبلٌون ستودٌو لبلستشارات الهن 35 -  5

واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . مماوالت  23مادة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً ال

الدٌكور . تنفٌذ تصمٌمات هندسٌة . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً 

، عن تمدٌم االستشارات  4416رلم ب 25255253،لٌدت فى  55555.555تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد   ،رأس مالها   

الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا 

من  23دة االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً الما

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . مماوالت الدٌكور . تنفٌذ تصمٌمات هندسٌة . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

ش  33بالعمار رلم  15تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها او التً لد ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -شهاب 

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان    D&F ENGINEERINGاؾ اند دى انجنٌرنج   -  6

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

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

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  4666برلم  25255213

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

ب شارع جول  42بالدور السابع بالعماررلم  22الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمةرلم 

 -جمال 

)فٌما عدا االستشارات المانونٌة شركة  ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة   D&F ENGINEERINGاؾ اند دى انجنٌرنج   -  3

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

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

 فٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال والئحته التن 23المنصوص علٌها فً المادة 



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة  -

، عن تمدٌم  4666برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

 ة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةاالستشارات الهندسٌ

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

 نفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال والئحته الت 23المنصوص علٌها فً المادة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة  -

 -ب شارع جول جمال  42بالدور السابع بالعماررلم  22تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : شمةرلم 

 32شركة  ،  انشطةداخل لانون    K. M.S كٌنج ام ستٌل -  2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل وسحب المعادن ودرفلة الحدٌد والهٌاكل المعدنٌة واعادة تدوٌرها-

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.-

 إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.-

 إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.-

 أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة-

 واإلدارٌة للمصانع.

برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555الامة وتشؽٌل مصنع العادة تدوٌر اطارات السٌارات المستعمله   ،رأس مالها   -

 32، عن انشطةداخل لانون  4622

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل وسحب المعادن ودرفلة الحدٌد والهٌاكل المعدنٌة واعادة تدوٌرها-

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.-

 إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها.-

 اج المعدات وخطوط اإلنتاج.إنت-

 أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة-

 واإلدارٌة للمصانع.

 -ون تاون الدا -الدور الثانً العلوى  - 254الامة وتشؽٌل مصنع العادة تدوٌر اطارات السٌارات المستعمله ، بجهة : مكتب -

 الشٌخ زاٌد -المحور الجنوبً 

 شركة  ،  والمطاط والمنتجات الببلستٌكٌة والمخلفات الصناعٌة   K. M.Sكٌنج ام ستٌل  -  4

 بانواعها

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم  شبه جزٌرة

 356لسنة  2552. 

 32انشطة خارج لانون 



 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

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 لشركةفى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس ا 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن والمطاط والمنتجات الببلستٌكٌة والمخلفات  4622برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555اى   ،رأس مالها   

 الصناعٌة

 بانواعها

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355ء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم شبه جزٌرة سٌنا

 356لسنة  2552. 

 32انشطة خارج لانون 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الشٌخ زاٌد -المحور الجنوبً  -الداون تاون  -الدور الثانً العلوى  - 254اى ، بجهة : مكتب 

 مودرن الدارة الفنادق والمنشآت السٌاحٌة   شركة  ،  و الئحته التنفٌذٌة -  15

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

 نشاطها.

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 4455برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -فٌصل  -ش فتح الباب- 4عمارة  -الدور التاسع 34نشاطها. ، بجهة : رلم 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى    Trust Business Pharmaتراست بزنس فارما  -  11

تورٌد االدوٌه ومستحضرات  -مٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة االخص تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التج

ادارة  -التصنٌع لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واالدوٌة  -التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة 

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

برلم  25255252،لٌدت فى  15555.555باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع االدوٌة ومستحضرات التجمٌل  4342

التصنٌع  -تورٌد االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة  -والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -ادارة الصٌدلٌات  -لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة واالدوٌة 

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

 -شارع عبد المنعم رٌاض  22فى ، بجهة : 

شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها    Trust Business Pharmaتراست بزنس فارما  -  12

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

، عن  4342برلم  25255252،لٌدت فى  15555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 -شارع عبد المنعم رٌاض 



 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

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات الندا للتجارة والمماوالت    -  13

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة ل

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  4463برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -المرحلة الثالثة -طٌبة جاردنز - 35بلون  - 3عمارةرلم  4نشاطها. ، بجهة : 

شمك الفندلٌة والمرى مودرن الدارة الفنادق والمنشآت السٌاحٌة   شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت وال -  14

 السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع 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

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

، عن اإلدارة والتسوٌك  4455برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 لفندلٌة والمرى السٌاحٌةالسٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك ا

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع 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

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

 -فٌصل  -ش فتح الباب- 4عمارة  -الدور التاسع 34تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : رلم 

 فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع -المصدر المصري   شركة  ،   -  15

 التصدٌر-

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.



 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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / -، عن  4644برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر-

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 - -اكتوبر 6 -الحً السابع -5لطعهرلم -سنتر الدالً 6نشاطها. ، بجهة : مكتب رلم 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -الوفاء واالمل لبلستثمار   شركة  ،   -  16

 العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو  -

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه -

 فٌها علىبذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع 

،لٌدت فى  555555.555اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -، عن  4624برلم  25255212

 وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة -

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه -

 لىبذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها ع

 -ابراج السراٌا  3ع  1552اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة ، بجهة : شمة 

 الوفاء واالمل لبلستثمار   شركة  ،  عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه -  13

 الٌوائٌه للمشروعالوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله ا

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 التصدٌر -

 إلامة وتنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة( والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(. -

 عاتإدارة المشرو -

،لٌدت  555555.555بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه 4624برلم  25255212فى 

 الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -



 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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 التصدٌر -

 )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(.إلامة وتنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة( والمإتمرات  -

 إدارة المشروعات -

ابراج السراٌا  3ع  1552بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ، بجهة : شمة  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

- 

 الوفاء واالمل لبلستثمار   شركة  ،  ورد بموافمة و اجراءات -  12

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

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

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

، عن ورد  4624برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 بموافمة و اجراءات

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

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

 -ابراج السراٌا  3ع  1552على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

مرى شركة  ،  " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة وال   M. B. M Onlineام بى ام اون الٌن  -  14

 السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

" تمدٌم االستشارات االدارٌة والمالٌة وااللتصادٌة والتسوٌمٌة) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

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

، عن " اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4633برلم  25255212،لٌدت فى  455555.555األوراق المالٌة   ،رأس مالها   

 ى السٌاحٌةوالموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمر

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

" تمدٌم االستشارات االدارٌة والمالٌة وااللتصادٌة والتسوٌمٌة) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

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

 فٌصل -ش دمحم الدٌب  3األوراق المالٌة ، بجهة : 

 -ن / التورٌدات العمومٌة امازون للتجارة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو -  25

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

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

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

، عن التجارة العامة  4322برلم  25255252،لٌدت فى  155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطه  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -/ التورٌدات العمومٌة  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون

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

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

الدور االول -  A 36والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطه ، بجهة : الوحدة رلم 

 اكتوبر 6 -الحً الرابع -مركز المدٌنة التجاري 



 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

شركة  ،  الامه و تشؽٌل و تملن مصنع النتاج و    Kellogg Tolaram Noodles Egyptودلز مصر كٌلوج توالرام ن -  21

تجهٌز و تعبئة و تؽلٌؾ النودلز ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً 

ضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  لد تعاونها على تحمٌك ؼر

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

،لٌدت فى  346363555.555س مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   ،رأ

، عن الامه و تشؽٌل و تملن مصنع النتاج و تجهٌز و تعبئة و تؽلٌؾ النودلز ٌجوز للشركة ان تكون لها  4424برلم  25255254

حمٌك مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى  لد تعاونها على ت

ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن  طبما  ألحكام المانون و 

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

 -لطاع المخازن بمدٌنة السادس من اكتوبر  -بالمنطمة الصناعٌة  53ا ، بجهة : لطعة رلم لمباشرة نشاطه

 الشروق للرخام والجرانٌت   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى وتلمٌع الرخام والجرانٌت -  22

 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 او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لنشر وتمطٌع وصمل وجلى  4413برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 وتلمٌع الرخام والجرانٌت

 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 او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الصؾ  -خلؾ مصنع بٌانكو للحدٌد  -نشاطها. ، بجهة : عرب أبو ساعد 

التورٌدات العمومٌه وعلً  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    NEW BRUJنٌو بروج للتجارة  -  23

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5االخص الكٌماوٌات الدوائٌة 

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

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

  5ة لمباشرة نشاطها الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

  

 -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4642برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  5التورٌدات العمومٌه وعلً االخص الكٌماوٌات الدوائٌة 

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

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

اول  -ب نصر الدٌن  13، بجهة :  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها والمرارات السارٌة وعلى 

 بوالق الدكرور -شارع الهرم 

 التورٌدات العمومٌة-شركة  ،     Golden Elite Trading Company GECOالنخبة الذهبٌة للتجارة   -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مركز لتمدٌم خدماتصٌانة السٌارات-

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

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

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون 

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

 نشاطها.

 التورٌدات العمومٌة-، عن  4663برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 الامة وتشؽٌل مركز لتمدٌم خدماتصٌانة السٌارات-

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

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

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -حى الفردوس  -بلون ح  12نشاطها. ، بجهة : 

 عبلنالدعاٌة واال -شركة  ،     Titansتٌتانز للدعاٌة واإلعبلن  -  25

 تصمٌم اللوحات االعبلنٌة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المستلزمات الكتابٌة والمكتبٌة والمطبوعات -

 واالثاث المكتبى ومستلزمات الحاسب االلى

 ت واالثاث المكتبى ومستلزماتالتورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المستلزمات الكتابٌة والمكتبٌة والمطبوعا -

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

الدعاٌة  -، عن  4633برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 واالعبلن

 صمٌم اللوحات االعبلنٌةت -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المستلزمات الكتابٌة والمكتبٌة والمطبوعات -

 واالثاث المكتبى ومستلزمات الحاسب االلى

 المكتبى ومستلزمات التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المستلزمات الكتابٌة والمكتبٌة والمطبوعات واالثاث -

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

 -كرداسة  -برن الخٌام  -ناهٌا  -شارع  154شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ، بجهة : 

شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات    Titansتٌتانز للدعاٌة واإلعبلن  -  26

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

برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555شاطها  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة ن

، عن تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  4633



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -كرداسة  -برن الخٌام  -ناهٌا  -شارع  154التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة    Green riverالنهر االخضر للمماوالت  -  23

لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح 

 فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرواالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات والدواجن والطٌور

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 " المماوالت العامه

، عن " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك  4642برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555  " التورٌدات   ،رأس مالها 

األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 ستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى اال

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات والدواجن والطٌور

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 " المماوالت العامه

 العجوزة -عٌسى حمدي أ شارع  6" التورٌدات ، بجهة : 

 شركة  ،  العمومٌة   Green riverالنهر االخضر للمماوالت  -  22

 " التصدٌر

 " االستثمار العمارى و التسوٌك العماري

 " الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

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

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

 ، عن العمومٌة 4642برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555التنفٌذٌة   ،رأس مالها    وذلن طبما الحكام المانون والئحتة

 " التصدٌر

 " االستثمار العمارى و التسوٌك العماري

 " الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها.

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

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

 العجوزة -أ شارع عٌسى حمدي  6التنفٌذٌة ، بجهة : وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Nourhan El-Nemr Designsنورهان النمر للتصمٌمات  -  24

 البلزمة لمباشرة



 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

 نشاطها.

فة التراخٌص البلزمة ، عن وعلى الشركة الحصول على كا 4444برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 لمباشرة

 -المهندسٌن  -مٌدان أسوان  -أ  6بالعماررلم  3نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة  -شركة  ،  التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Magna Blitzماجنا بلٌتز  -  35

شؤن تنظٌم أعمال الوكاله التجارٌة ، وال ٌنشء تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاوله ؼرضها  فى 1422لسنة  125باحكام المانون رلم 

إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمه لمزاوله ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 ة والمرئٌةالدعاٌة واالعبلن بكافه الوسائل المسموعه والممروء -التصدٌر. -.

،لٌدت فى  355555.555أعمال التوصٌؾ  والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات   ،رأس مالها     -

التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركة باحكام  -، عن التجارة العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4415برلم  25255253

فى شؤن تنظٌم أعمال الوكاله التجارٌة ، وال ٌنشء تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاوله ؼرضها إال بعد  1422لسنة  125المانون رلم 

 -الحصول على التراخٌص البلزمه لمزاوله ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 مروءة والمرئٌةالدعاٌة واالعبلن بكافه الوسائل المسموعه والم -التصدٌر.

بمشروع   A(  بالمبنى 5أعمال التوصٌؾ  والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات ، بجهة : المكتب رلم )  -

 -بمدٌنه الشٌخ زاٌد  -توٌن تاورز 

ٌمات وإنشاء لواعد البٌانات أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطب -شركة  ،  بمختلؾ أنواعها.    Magna Blitzماجنا بلٌتز  -  31

إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبٌانات.  -ونظم المعلومات االلكترونٌة   وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها 

تاج إن -اعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة . -

ألامه وتشؽٌل  -أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات.  -وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .

، عن بمختلؾ  4415برلم  25255253،لٌدت فى  355555.555وصٌانه شبكات ونمل الصوت والصورة   ،رأس مالها   

لتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة   وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج وا -أنواعها. 

 -إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة . -إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبٌانات.  -

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

ألامه وتشؽٌل وصٌانه شبكات ونمل الصوت والصورة ، بجهة : المكتب رلم  -التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات. 

 -بمدٌنه الشٌخ زاٌد  -بمشروع توٌن تاورز   A(  بالمبنى 5)

شركة  ،  والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمة المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول    Magna Blitzماجنا بلٌتز  -  32

أنشاء وأدارة  -أنشاء وأدارة المناطك التكنولوجٌه والحضانات العلمٌة  -على ترخٌص من جهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها .

أنشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. مراكز التدرٌب ومراكز التدرٌب العداد الباحثٌن 

تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما  -التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت. -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها 

، عن والمعلومات المكتوبه وتمدٌم خدمات  4415لم بر 25255253،لٌدت فى  355555.555عدا  االستشارات   ،رأس مالها   

أنشاء وأدارة المناطك  -المٌمة المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول على ترخٌص من جهات المعنٌة وفما للموانٌن المعمول بها .

راكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. أنشاء وأدارة مراكز التدرٌب ومراكز التدرٌب العداد الباحثٌن وم -التكنولوجٌه والحضانات العلمٌة 

التجارة االلكترونٌة  -أنشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها  -

 -تاورز بمشروع توٌن   A(  بالمبنى 5تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا  االستشارات ، بجهة : المكتب رلم ) -عبر االنترنت.

 -بمدٌنه الشٌخ زاٌد 

شركة  ،  المانونٌة واالستشارات والدراسات  المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال    Magna Blitzماجنا بلٌتز  -  33

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

المال والئحته التنفٌذٌة ( إعداد والتدرٌب على الخطط التسوٌمٌة والمبٌعات وذلن من خبلل دوارت تدرٌبٌة  من لانون سوق 23المادة 

تمام بمراكز التدرٌب او عند العمبلء. مع مراعاه أحكام الموانٌٌن واللوائح و المرارات السارٌة وبشر استصدار الترتخٌص البلزمه 

، عن المانونٌة واالستشارات  4415برلم  25255253،لٌدت فى  355555.555لممارسة هذة االنشطة   ،رأس مالها   

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

ق المال والئحته التنفٌذٌة ( إعداد والتدرٌب على من لانون سو 23العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 



 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

الخطط التسوٌمٌة والمبٌعات وذلن من خبلل دوارت تدرٌبٌة تمام بمراكز التدرٌب او عند العمبلء. مع مراعاه أحكام الموانٌٌن 

  A(  بالمبنى 5رلم )واللوائح و المرارات السارٌة وبشر استصدار الترتخٌص البلزمه لممارسة هذة االنشطة ، بجهة : المكتب 

 -بمدٌنه الشٌخ زاٌد  -بمشروع توٌن تاورز 

شركة  ،  ، وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع شركات    Magna Blitzماجنا بلٌتز  -  34

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج  وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌه باعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى

فى الهٌئات السالفه أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التمفٌذٌة مع مراعاه الموانٌن واللوائح والمرارات 

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص البلزمه لمباشرة نشاطها

، عن ، وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن باى  4415برلم  25255253فى  ،لٌدت 355555.555،رأس مالها     

وجه من الوجوه مع شركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌه باعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى 

ها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التمفٌذٌة مع الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفه أو تشترٌها أو تلحمها ب

مراعاه الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافه التراخٌص البلزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المكتب 

 -بمدٌنه الشٌخ زاٌد  -بمشروع توٌن تاورز   A(  بالمبنى 5رلم )

لتورٌدات العمومٌة لكافة مستلزمات المدارس وعلى االخص االدوات الكتابٌة والمطبوعات وأدوات زٌنه لٌرن   شركة  ،  ا -  35

 النظافة ومستلزمات

 النظافة واالثاث والزى المدرسى واالجهزة المكتبٌة وأجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها وتجهٌزات المعامل واالالت

 الموسٌمٌة واالجهزة الرٌاضٌة .

 ٌةتورٌد المواد الؽذائ

 المٌام باعمال الصٌانة لمبانى واثاث واالجهزة المكتبٌة واجهزة الكمبٌوتربكافة أنواعها

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

لتورٌدات العمومٌة لكافة مستلزمات المدارس وعلى ، عن ا 4452برلم  25255253،لٌدت فى  55555.555او   ،رأس مالها   

 االخص االدوات الكتابٌة والمطبوعات وأدوات النظافة ومستلزمات

 النظافة واالثاث والزى المدرسى واالجهزة المكتبٌة وأجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها وتجهٌزات المعامل واالالت

 الموسٌمٌة واالجهزة الرٌاضٌة .

 ٌةتورٌد المواد الؽذائ

 المٌام باعمال الصٌانة لمبانى واثاث واالجهزة المكتبٌة واجهزة الكمبٌوتربكافة أنواعها

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

 - الهرم -اللبٌنى  -عمارات طارق ندٌم  -برج الشٌماء  4او ، بجهة : 

زٌنه لٌرن   شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  -  36

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  4452برلم  25255253،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون 

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

 -الهرم  -اللبٌنى  -عمارات طارق ندٌم  -برج الشٌماء  4نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  5ورٌدات العمومٌة الت 5تراست لبلنشاءات العامة   شركة  ،  المماوالت العامة  -  33

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

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

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

ان ٌجوز للشركة  5التورٌدات العمومٌة  5، عن المماوالت العامة  4423برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555مالها   

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 

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

 الهرم -شارع فرٌد السباعً  15لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ر عدا التؤجٌر تؤجٌر واستئجار جمٌع انواع السٌارات لحساب الؽٌ -الشركة العالمٌة لخدمات تاجٌر السٌارات   شركة  ،   -  32

  -التموٌلً واللٌموزٌن 

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

تؤجٌر واستئجار جمٌع انواع السٌارات لحساب  -، عن  4432برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

  -الؽٌر عدا التؤجٌر التموٌلً واللٌموزٌن 

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -المهندسٌن  -ش السودان  433نشاطها. ، بجهة : 

 :32شركة  ،  انشطة من داخل ق    FOOD YARDفوود ٌارد   -  34

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر-

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 بلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج الس-



 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

 :32، عن انشطة من داخل ق  4644برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555تربٌة   ،رأس مالها   -

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

 األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر-

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

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

الشٌخ زاٌد  -الحىالسادس عشر -بالمجاورة الخامسة Bبالدور االرضى بالمركز التجارى مزار  GB 2/3تربٌة ، بجهة : المحل رلم -

- 

التفرٌخ أو إنتاج  شركة  ،  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو   FOOD YARDفوود ٌارد   -  45

 البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

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

 ةرلموما ورد بمراررئٌس الجمهورٌ 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة)المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج-

، عن جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن  4644برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555الوادى   ،رأس مالها   

 فرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.إلنتاج السبلالت أو الت

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة)المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج-

الشٌخ زاٌد  -الحىالسادس عشر -بالمجاورة الخامسة Bبالدور االرضى بالمركز التجارى مزار  GB 2/3الوادى ، بجهة : المحل رلم 

- 

 شركة  ،  المدٌم(   FOOD YARDفوود ٌارد   -  41

 :32انشطة من خارج ق 

 ع أنواعالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌ-

 المؤكوالت و التٌن اواى-

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة



 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

برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة   ،رأس مالها   الشركات 

 ، عن المدٌم( 4644

 :32انشطة من خارج ق 

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع-

 لمؤكوالت و التٌن اواىا-

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات

 والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة

بالدور االرضى بالمركز  GB 2/3مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ، بجهة : المحل رلم  الشركات العاملة فى

 -الشٌخ زاٌد  -الحىالسادس عشر -بالمجاورة الخامسة Bالتجارى مزار 

تندمج فً شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان    FOOD YARDفوود ٌارد   -  42

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  4644 برلم 25255213،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

الشٌخ  -الحىالسادس عشر -بالمجاورة الخامسة Bبالدور االرضى بالمركز التجارى مزار  GB 2/3نشاطها. ، بجهة : المحل رلم 

 -زاٌد 

 من لانون سوق رأس المال والئحته 23شركة  ،     FOOD YARDفوود ٌارد   -  43

 التنفٌذٌة(

 ٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته 23، عن  4644برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555او التً لد   ،رأس مالها   

 التنفٌذٌة(

 مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات 

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 



 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

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للش

الشٌخ  -الحىالسادس عشر -بالمجاورة الخامسة Bبالدور االرضى بالمركز التجارى مزار  GB 2/3او التً لد ، بجهة : المحل رلم 

 -زاٌد 

ٌجوز للشركة ان تكون  5شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركزالعداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌه   انترناشونال للتنمٌة البشرٌه  -  44

لها 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 البلزمة 

 5لمباشرة نشاطها 

  

الامة وتشؽٌل مركزالعداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  ، عن 4662برلم  25255213،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  5البشرٌه 

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

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

 بٌفرلً هٌلز الشٌخ زاٌد - 15الدور االرضً عمار رلم  4-3، بجهة :  5على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم لتمدٌم جمٌع انواع    Tortellaتورتٌبل للمؤكوالت الؽربٌة والسورٌة واالٌطالٌة  -  45

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  5المؤكوالت الؽربٌة والسورٌه و االٌطالٌة 

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

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

  5ص البلزمة لمباشرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

  

، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم لتمدٌم جمٌع انواع  4634برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  5المؤكوالت الؽربٌة والسورٌه و االٌطالٌة 

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

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

مجمع علً الدٌن  -برج ب  15، بجهة : محل  5حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة ال

 اكتوبر6 -سٌتً 

شركة  ،  حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من    K. M.Sكٌنج ام ستٌل  -  46

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 نظمة لهذا الؽرض .باحكام الموانٌن الم

 التورٌدات العمومٌة

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 شطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.االن

، عن حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على  4622برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز   ،رأس مالها   

 التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 ذا الؽرض .باحكام الموانٌن المنظمة له



 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

 التورٌدات العمومٌة

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.االنشطة خار

 الشٌخ زاٌد -المحور الجنوبً  -الداون تاون  -الدور الثانً العلوى  - 254ٌجوز ، بجهة : مكتب 

التً شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها    K. M.Sكٌنج ام ستٌل  -  43

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  4622برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 عماال شبٌهةباعمالهاالوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 الشٌخ زاٌد -المحور الجنوبً  -الداون تاون  -الدور الثانً العلوى  - 254نشاطها. ، بجهة : مكتب 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -شركة  ،  الامة لاعات االفراح والمناسبات    REVANA GARDENرٌفانا جاردن  -  42

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الامة لاعات االفراح والمناسبات  4636برلم  25255212،لٌدت فى  45555.555مالها   

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

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

لى كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -مركز ابو النمرس  -منٌل شٌحة  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك مصر اسٌوط امام بنزٌنة توتال 

شركة  ،  " إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من    S M PHARMAاس ام فارما  -  44

 أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 فرش وتجهٌز الصٌدلٌات " مماوالت

" التصنٌع لدى الؽٌر لبلالت الطبٌة والتعوٌضٌة واالدوات المعملٌة والمستحضرات التشخٌصٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات 

 التجمٌل والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة والمنظفات الصناعٌة ومنظفات النمو والمخصبات الزراعٌة واالدوٌة البٌطرٌة

 دوٌة واالعشاب الطبٌة لدى الؽٌر" تعبئة وتؽلٌؾ اال

 " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة والمستحضرات الطبٌة



 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

، عن " إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو  4454برلم  25255255،لٌدت فى  5555.555"   ،رأس مالها   

 العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 ش وتجهٌز الصٌدلٌات" مماوالت فر

" التصنٌع لدى الؽٌر لبلالت الطبٌة والتعوٌضٌة واالدوات المعملٌة والمستحضرات التشخٌصٌة واالؼذٌة الخاصة ومستحضرات 

 التجمٌل والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة والمنظفات الصناعٌة ومنظفات النمو والمخصبات الزراعٌة واالدوٌة البٌطرٌة

 ٌة واالعشاب الطبٌة لدى الؽٌر" تعبئة وتؽلٌؾ االدو

 " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األدوٌة والمستحضرات الطبٌة

 الهرم -شارع النعٌم  15" ، بجهة : 

 شركة  ،  التورٌدات العمومٌة   S M PHARMAاس ام فارما  -  55

 " تجارة وتوزٌع االدوٌة

 " تجارة السٌارات عدا اللٌموزٌن

 عدا الفندلٌة (" إدارة المشروعات ) 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 " تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) 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   ،رأس مالها   

 ، عن التورٌدات العمومٌة 4454برلم  25255255،لٌدت فى  5555.555

 " تجارة وتوزٌع االدوٌة

 " تجارة السٌارات عدا اللٌموزٌن

 الفندلٌة (" إدارة المشروعات ) عدا 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

" تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 

شارع  15ستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة ، بجهة : واال

 الهرم -النعٌم 

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة (.  23شركة  ،  المنصوص علٌها فً المادة    S M PHARMAاس ام فارما  -  51

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

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

من لانون سوق رأس  23، عن المنصوص علٌها فً المادة  4454برلم  25255255،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها     

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

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

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

 الهرم -النعٌم شارع  15الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 جازٌكو جٌت للنمل الجماعى ) تو  (   شركة  ،  " النمل الجماعى البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى ( -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

"وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل 

ستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق و الكبارى و النمل البرى مع االخذ فى االعتبار بؤن الهٌئة ال الناللٌن و ا

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت"

 355555.555(   ،رأس مالها   " تؤجٌر السٌارات واالتوبٌسات بكافة انواعها  ) عدا التؤجٌر التموٌلى والنمل السٌاحى واللٌموزٌن 

 ، عن " النمل الجماعى البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى ( 4533برلم  25255215،لٌدت فى 

"وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل 

اج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق و الكبارى و النمل البرى مع االخذ فى االعتبار بؤن الهٌئة ال الناللٌن و استخر

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت"

 -ب شارع الفندق  5بجهة : " تؤجٌر السٌارات واالتوبٌسات بكافة انواعها  ) عدا التؤجٌر التموٌلى والنمل السٌاحى واللٌموزٌن ( ، 

 -ابراج الفردوس 

 جازٌكو جٌت للنمل الجماعى ) تو  (   شركة  ،   -  53

 " تمدٌم جمٌع انواع المشروبات والمواد الؽذائٌة

 " عمل الفتات على سٌارات الشركه

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

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

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

، عن " تمدٌم جمٌع انواع  4533برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 المشروبات والمواد الؽذائٌة

 " عمل الفتات على سٌارات الشركه

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

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

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

 -ابراج الفردوس  -ب شارع الفندق  5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -كابٌتال إٌجٌبت لصناعة الكرتون واألجهزة المنزلٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرتون واالجهزة المنزلٌة  -  54

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

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

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

، عن الامة وتشؽٌل  4544برلم  25255215،لٌدت فى  1555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الشركات  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع -مصنع لتصنٌع الكرتون واالجهزة المنزلٌة 

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 

وجزء من  153, 152السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة  والمرارات

 المنطمة الصناعٌة كوم ابو راضً -بلون نسٌجٌة - 154المطعة 

 -الواسطى  -مدٌنة الواسطً  -

من لانون سوق رأس المال والئحته  23ة شركة  ،  المنصوص علٌها فً الماد   M. B. M Onlineام بى ام اون الٌن  -  55

 التنفٌذٌة ( .

 إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده-" 

 " التسوٌك االلكترونى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ن (تلٌفو -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -" تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس 

 " اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط

 " الامة وتشؽٌل مركز اتصاالت  )كول سنتر (

 " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

من  23، عن المنصوص علٌها فً المادة  4633برلم  25255212،لٌدت فى  455555.555" الدعاٌة واالعبلن   ،رأس مالها   

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده-" 

 " التسوٌك االلكترونى

 تلٌفون ( -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -" تمدٌم خدمات رجال االعمال ) فاكس 

 ادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط" اع

 " الامة وتشؽٌل مركز اتصاالت  )كول سنتر (

 " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 فٌصل -ش دمحم الدٌب  3" الدعاٌة واالعبلن ، بجهة : 

 شركة  ،  عدا الطباعة   M. B. M Onlineام بى ام اون الٌن  -  56

 " التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

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

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

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

 ، عن عدا الطباعة 4633برلم  25255212،لٌدت فى  455555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 عبر االنترنت " التجارة االلكترونٌة

ٌ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 

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

 فٌصل -ش دمحم الدٌب  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 ثابتة والكافترٌاتاالكرم للتجاره وادارة المشروعات   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم ال -  53

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة -

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

الستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح وا

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 25555.555ولرار رئٌس الجمهورٌة   ،رأس مالها    2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 لكافترٌات، عن " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة وا 4315برلم  25255214،لٌدت فى 



 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

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة -

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

ب مدٌنة  532ولرار رئٌس الجمهورٌة ، بجهة : عمارة  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الفردوس 

 . 2552لسنة  356االكرم للتجاره وادارة المشروعات   شركة  ،  رلم  -  52

 " المماوالت العامة

 " االستثمار العمارى .

 " التصدٌر

 " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

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

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 . 2552لسنة  356، عن رلم  4315برلم  25255214،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 " المماوالت العامة

 " االستثمار العمارى .

 " التصدٌر

 " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

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

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

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

 -ب مدٌنة الفردوس  532هة : عمارة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

الامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض -شركة  ،     Group   M Egypt   LLCشركة جروب ام اٌجٌبت ال ال سً     -  54

 والحفبلت العامة والندوات والمهرجانات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط

 استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 4464برلم  25255255،لٌدت فى  255555.555جهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن   ،رأس مالها   إعداد و ت -

 الامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض والحفبلت العامة والندوات والمهرجانات )فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط-، عن 



 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

 استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة(

 ت العامة والمتخصصة والمتكاملةالمماوال

 اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و المسلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة -

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 -المهندسٌن  -ب مٌدان الحجاز11- 21ودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن ، بجهة : للشركة الدور إعداد و تجهٌز است -

 -العجوزه 

شركة  ،  التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما    Group   M Egypt   LLCشركة جروب ام اٌجٌبت ال ال سً     -  65

 عدا تملن

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

 المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلىتؤجٌر كافة  -

 إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة -

 الدعاٌة واالعبلن-

 تسوٌك المنتجات-

 تً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

،لٌدت فى  255555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان   ،رأس مالها   

 ، عن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن 4464برلم  25255255

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

 صوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلىتؤجٌر كافة المعدات للت -

 إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 تنظٌم المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽنائٌة -

 الدعاٌة واالعبلن-

 تسوٌك المنتجات-

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

ب مٌدان 11- 21او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان ، بجهة : للشركة الدور 

 -العجوزه  -المهندسٌن  -الحجاز

 تشترٌها اوشركة  ،  تندمج فً الهٌئات السالفة او    Group   M Egypt   LLCشركة جروب ام اٌجٌبت ال ال سً     -  61

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.



 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

 ، عن تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4464برلم  25255255،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 شرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا

 -العجوزه  -المهندسٌن  -ب مٌدان الحجاز11- 21نشاطها. ، بجهة : للشركة الدور 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-الندا للتجارة والمماوالت   شركة  ،   -  62

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة-

 جعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً ت-

 مماوالت اعمال البلند سكٌب-

 إلامة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة-

 وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

 55555.555لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع   ،رأس مالها   الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-، عن  4463برلم  25255255،لٌدت فى 

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة-

 بلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لا-

 مماوالت اعمال البلند سكٌب-

 إلامة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة-

 وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

بلون  - 3عمارةرلم  4مٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع ، بجهة : الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم ج-

 -اكتوبر 6 -المرحلة الثالثة -طٌبة جاردنز - 35

 الندا للتجارة والمماوالت   شركة  ،  أنواع المؤكوالت و -  63

 التٌن اواى

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر .-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم -

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التسوٌك العماري

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 ، عن أنواع المؤكوالت و 4463برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 التٌن اواى



 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

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر .-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم -

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 عماريالتسوٌك ال

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

 -اكتوبر 6 -المرحلة الثالثة -طٌبة جاردنز - 35بلون  - 3عمارةرلم  4او التً لد تعاونها ، بجهة : 

،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة شركة     Green riverالنهر االخضر للمماوالت  -  64

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4642برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 العجوزة -أ شارع عٌسى حمدي  6لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة -شركة  ،     Arafa Egyptعرفه مصر التجارٌه  -  65

 والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه

 فٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌةبذلن سواء كانت خدمٌه او تر

 الامة وتشؽٌل وادارة الكافٌهات ولاعات االفراح

 التورٌدات العمومٌة-التصدٌر -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلعاب الترفٌهٌه وتجارتها 

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

الامة وتشؽٌل -، عن  4642برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه

 رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او

 الامة وتشؽٌل وادارة الكافٌهات ولاعات االفراح

 التورٌدات العمومٌة-التصدٌر -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلعاب الترفٌهٌه وتجارتها 

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

 -مدٌنه الفٌوم  -او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : ش العمده بالعرٌان عماره دمحم عرفه

شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او    Arafa Egyptعرفه مصر التجارٌه  -  66

 تشترٌها او

 مانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام ال

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

 نشاطها.

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  4642برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 ة او تشترٌها اوالهٌئات السالف



 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -مدٌنه الفٌوم  -نشاطها. ، بجهة : ش العمده بالعرٌان عماره دمحم عرفه

الند سكٌب   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة بلوم  -  63

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4355برلم  25255225،لٌدت فى  15555.555نشاطها  ،رأس مالها   

الشٌخ  - 16الحً  -المجاورة الرابعة  - 42بالعمار رلم  5هة : شمة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

 -زاٌد 

 بلوم الند سكٌب   شركة  ،  " المٌام باعمال تصمٌم وتنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك العامة والخاصة. -  62

 " التورٌدات الزراعٌة وتورٌد النباتات الصناعٌة.

 " انشاء وصٌانة شبكات الري.

ٌ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 

برلم  25255225،لٌدت فى  15555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون 

 ، عن " المٌام باعمال تصمٌم وتنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك العامة والخاصة. 4355

 " التورٌدات الزراعٌة وتورٌد النباتات الصناعٌة.

 " انشاء وصٌانة شبكات الري.

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

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

الحً  -المجاورة الرابعة  - 42بالعمار رلم  5تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : شمة وذلن طبما الحكام المانون والئح

 -الشٌخ زاٌد  - 16

تطوٌر  -شركة  ،     NEXTERA FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTنكستٌرا للتطوٌر والحلول البرمجٌة  -  64

 االعمال والحلول البرمجٌة

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

 اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط. -

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

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

تطوٌر االعمال والحلول  -، عن  4333برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555وذلن طبما الحكام المانون   ،رأس مالها   

 البرمجٌة

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

 اعادة هٌكلة الشركات من الناحٌة االدارٌة فمط. -

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

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

 -الهرم  -نصر الدٌن  -ش صالح من شارع طلعت  5وذلن طبما الحكام المانون ، بجهة : 

شركة  ،  والئحتة    NEXTERA FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTنكستٌرا للتطوٌر والحلول البرمجٌة  -  35

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

ٌن ، عن والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان 4333برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555نشاطها  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش صالح من شارع  5واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -نصر الدٌن  -طلعت 

شمك شركة  ،  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت وال   AMWإٌه إم دبلٌو لبلدارة والتسوٌك السٌاحً والنمل  -  31

 الفندلٌة والمري السٌاحٌة 

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

ات النمل والٌتم مزوالة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدم5النمل البري للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحً ( 

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

، عن االدارة والتسوٌك السٌاحً  4366برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555والنمل البري مع االخد   ،رأس مالها   

 شمك الفندلٌة والمري السٌاحٌة للفنادق والموتٌبلت وال

 

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

مات النمل والٌتم مزوالة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخد5النمل البري للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحً ( 

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

 الشٌخ زاٌد -المجاورة االولى  -الحً االول  -والنمل البري مع االخد ، بجهة : سنتر المدس 

شركة  ،  فً االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزازلة انشطة    AMWحً والنمل إٌه إم دبلٌو لبلدارة والتسوٌك السٌا -  32

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5النمل السٌاحً و الرحبلت

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

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

  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن فً االعتبار بان الهٌئة التمنح تراخٌص مزازلة انشطة  4366برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5النمل السٌاحً و الرحبلت

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

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

الشٌخ  -المجاورة االولى  -الحً االول  - ، بجهة : سنتر المدس 5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 زاٌد

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت-شركة  ،     Haza   Dealهذا دٌل     -  33

 التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت-

 لهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعما

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 نشاطها.

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت-، عن  4215برلم  25255225،لٌدت فى  12555.555،رأس مالها     

 التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت-

 مالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباع

 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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 - 4الحً  - 3المجاورة  - 1635عمارة  - 3نشاطها. ، بجهة : وحدة رلم 

ل تصمٌمات الجرافٌن والدٌكور ونماذج شركة  ،  المٌام بؤعما   Nourhan El-Nemr Designsنورهان النمر للتصمٌمات  -  34

 رسومات المبلبس والتصمٌمات الهندسٌة.

 التصنٌع لدى الؽٌر للمبلبس الجاهزة.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن  4444برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ت الجرافٌن والدٌكور ونماذج رسومات المبلبس والتصمٌمات الهندسٌة.المٌام بؤعمال تصمٌما

 التصنٌع لدى الؽٌر للمبلبس الجاهزة.

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -المهندسٌن  -مٌدان أسوان  -أ  6بالعماررلم  3مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع    SALT "N" SUGARسكر وملح   -  35

 المشروبات ) عدا المشروبات الكحولٌة ( و المؤكوالت و العاب الببلي ستٌشن

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة

 لة التجارٌةفً شؤن تنظٌم أعمال الوكا1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

، عن " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة  4643برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

 والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا المشروبات الكحولٌة ( و المؤكوالت و العاب الببلي ستٌشن

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة

 التجارٌةفً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة 1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

 -شارع مصدق  5عمار رلم  1التى لد تعاونها ، بجهة : محل رلم 



 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

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى    SALT "N" SUGARسكر وملح   -  36

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

 ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالسارٌة وعلى الشركة الحصول عل

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز  4643برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

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

عمار رلم  1واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 -شارع مصدق  5

م الموانٌن الملتمى العربً لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكا -  33

 15555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4623برلم  25255212،لٌدت فى 

ش جواد  15 -لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضى والمرارات السارٌة وع

 الهرم -حسنً من سهل حمزة 

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و التلفزٌونٌة والفٌدٌو  -الملتمى العربً لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،   -  32

 سلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌةوالمسرحٌات و الم

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن -

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

 تؤجٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلى -

 إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

اإلنتاج الفنً و التوزٌع لؤلفبلم السٌنمائٌة و  -، عن  4623برلم  25255212،لٌدت فى  15555.555تنظٌم   ،رأس مالها    -

 المسلسبلت اإلذاعٌة والتلفزٌونٌةالتلفزٌونٌة والفٌدٌو والمسرحٌات و 

 تصحٌح الوان ( -تحمٌض نٌجاتٌؾ  -مونتاج  -دوببلج  -مٌكساج  -صوت -وكافة األعمال الفنٌة من )تصوٌر

 إعداد و تجهٌز استودٌوهات التصوٌر و تاجٌر ها و اماكن التصوٌر و دور العرض) كل ما سبك فٌما عدا تملن -

 استودٌوهات البث اإلذاعً (

 ٌر كافة المعدات للتصوٌر و االضاءه و بٌعها فٌما عدا التاجٌر التموٌلىتؤج -

 إدارة و تشؽٌل دور العرض السٌنمائى -

 الهرم -ش جواد حسنً من سهل حمزة  15 -تنظٌم ، بجهة : الدور االرضى  -

 الؽنائٌة الملتمى العربً لبلنتاج الفنً والتوزٌع   شركة  ،  المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و -  34

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض والحفبلت العامة)فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص -

 البلزمة لكل معرض على حدة(

 وكالة فنٌة -

 اكتشاؾ المواهب الفنٌة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ا -اعداد الورش الفنٌة  -

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

 نائٌة، عن المهرجانات الفنٌة و الثمافٌة و الؽ 4623برلم  25255212،لٌدت فى  15555.555تشترٌها او تلحمها   ،رأس مالها   

 إلامة وتنظٌم المإتمرات والمعارض والحفبلت العامة)فٌما عدا المعارض السٌاحٌة وبشرط استصدار التراخٌص -

 البلزمة لكل معرض على حدة(

 وكالة فنٌة -

 اكتشاؾ المواهب الفنٌة -

ات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك -اعداد الورش الفنٌة  -

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

 الهرم -ش جواد حسنً من سهل حمزة  15 -تشترٌها او تلحمها ، بجهة : الدور االرضى 

لسنة  32شركة  ،  انشطة داخل لانون    Science Techno Chemical Industriesسٌنس تكنو للصناعات الكٌمٌائٌة  -  25

2513: 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة والمواد الكٌمٌائٌة

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

،  4346برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32عن انشطة داخل لانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات الصناعٌة والمواد الكٌمٌائٌة

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -حوافز الواردة ، بجهة : برج روتانا االبٌض شارع صبلح سالم األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات وال

 شركة  ،  بذات المانون   Science Techno Chemical Industriesسٌنس تكنو للصناعات الكٌمٌائٌة  -  21

 اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 حصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن بذات المانون 4346برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -ة : برج روتانا االبٌض شارع صبلح سالم نشاطها. ، بجه

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص    Marvelous Group for Generalمارفلوس للتجارة العامة  -  22

لحصول على ، عن وعلى الشركة ا 4463برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555،رأس مالها     5البلزمة لمباشرة نشاطها 

 المهندسٌن -شارع سورٌا  33، بجهة :  5كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هومسموح به لانونا    Marvelous Group for Generalمارفلوس للتجارة العامة  -  23

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  5االستثمار العماري  -ملة المماوالت العامة والمتخصصة والمتكا -التورٌدات العمومٌة  -

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

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

، عن  4463برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

االستثمار  -ملة المماوالت العامة والمتخصصة والمتكا -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هومسموح به لانونا 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  5العماري 

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

شارع  33ذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : تلحمها بها و

 المهندسٌن -سورٌا 

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول    Note Bookنوت بون   -  24

 لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاعلى كافة ا

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4564برلم  25255211،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 - 43شمة  -دجلة بالمز  - AX 200السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -الدور الرابع

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -شركة  ،   "    Note Bookنوت بون   -  25

 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 .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

، عن  4564برلم  25255211،لٌدت فى  15555.555 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها   ،رأس مالها   -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات 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 .  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -



 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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 -الدور الرابع - 43شمة  -دجلة بالمز  - AX 200إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها ، بجهة : عمارة  -

 شركة  ،  .    Note Bookنوت بون   -  26

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

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

 الفنً.والثمافً و

ٌ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 

 ، عن .  4564برلم  25255211،لٌدت فى  15555.555لمانون والئحتة   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام ا

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

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 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 

 -الدور الرابع - 43شمة  -دجلة بالمز  - AX 200والئحتة ، بجهة : عمارة وذلن طبما الحكام المانون 

شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    film rolling Productionsشركة فٌلم رولٌنج   -  23

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

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  4354برلم  25255214،لٌدت فى  355555.555نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -المهندسٌن -عبدالرحمن الرافعى  5لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " االنتاج الفنى من انتاج االفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و    film rolling Productionsشركة فٌلم رولٌنج   -  22

 ا و توزٌعها .الفٌدٌو و المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌه وبٌعه

 إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده -

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

ى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   التى لد تعاونها عل

، عن " االنتاج الفنى من انتاج االفبلم السٌنمائٌه و التلفزٌونٌه و الفٌدٌو و  4354برلم  25255214،لٌدت فى  355555.555

 و توزٌعها .المسرحٌات و المسلسبلت االذاعٌه و التلفزٌونٌه وبٌعها 

 إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده -

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

عبدالرحمن  5تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : التى لد تعاونها على 

 -المهندسٌن -الرافعى 

 -التجارة والتسوٌك االلكترونً  -نشر وتوزٌع الكتب  -أوان مصر   شركة  ،  انتاج المحتوي االكترونً بصوره المختلفة  -  24

  5الطباعة لدي الؽٌر 

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

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

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

نشر  -، عن انتاج المحتوي االكترونً بصوره المختلفة  4334برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

  5الطباعة لدي الؽٌر  -وٌك االلكترونً التجارة والتس -وتوزٌع الكتب 

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

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

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

 الدلً -ش اٌران  34التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 :2513لسنة  32ون عصام الدٌن طه حسن سعودى وشرٌكة   شركة  ،  *انشطةداخل لان -  45

داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما معتجارة الجملة 

 والتجزئة لمستحضرات التجمٌل والعطور والمنظفاتالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والعطور والمنظفات

 356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355بمراررئٌس الوزراء رلم  مراعاه ما ورد

 2552لسنه 

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

برلم  25255225،لٌدت فى  555555.555*تلتزم الشركهبإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32 ، عن *انشطةداخل لانون 4336

داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما معتجارة الجملة 

 والتجزئة لمستحضرات التجمٌل والعطور والمنظفاتالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والعطور والمنظفات

 356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355مراررئٌس الوزراء رلم مراعاه ما ورد ب

 2552لسنه 

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

الهرم -ش المجزر االلى-*تلتزم الشركهبإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه ، بجهة : الكائن بجوار جابر سبلم للحداٌد

- 

عصام الدٌن طه حسن سعودى وشرٌكة   شركة  ،  الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةالتصنٌع لدى  -  41

 الؽٌرالتصدٌر

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانوناألنشطة خارج لانون االستثمار

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

 نشاطها.

 ، عن الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام 4336برلم  25255225،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

 الشركةالتصنٌع لدى الؽٌرالتصدٌر

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون



 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

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

 -الهرم -ش المجزر االلى-نشاطها. ، بجهة : الكائن بجوار جابر سبلم للحداٌد

الامة وتشؽٌل مركز العداد -شركة  ،     EZDHAR MISR                INTERNATIONALإزدهار مصر الدولٌة      -  42

 شرٌةوتدرٌب وتنمٌة الموارد الب

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس-

 الدولٌة(

 الامة وتشؽٌل وادارة دور حضانة -

 االستثمار العمارى .-

 تمٌٌم األصول العمارٌة-

 التورٌدات العمومٌة-

 ما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االستشارات الهندسٌة والمالٌة)فٌ-

برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة-، عن  4344

 ة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارسالام-

 الدولٌة(

 الامة وتشؽٌل وادارة دور حضانة -

 االستثمار العمارى .-

 تمٌٌم األصول العمارٌة-

 التورٌدات العمومٌة-

 ستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةتمدٌم االستشارات الهندسٌة والمالٌة)فٌما عدا اال-

شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع  2زٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ، بجهة : عمار رلم 

 -أحمد عرابى طرٌك البراجٌل 

المروة لبلضاءة الحدٌثة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع وحدات االضاءة من ثرٌات واطباق ونزالت  -  43

 وفوانٌس واباجورات وابالٌن ونجؾ كل

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ذلن سواء لٌد او عادي وجمٌع منتجات اللٌد 

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

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

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع وحدات االضاءة من  4643برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555مالها   

 ثرٌات واطباق ونزالت وفوانٌس واباجورات وابالٌن ونجؾ كل

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -ذلن سواء لٌد او عادي وجمٌع منتجات اللٌد 

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

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

 -طمة الصناعٌة الثانٌة المن - 153/3لطعة 



 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

المروة لبلضاءة الحدٌثة   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  44

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4643برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  - 153/3لبلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة على كافة التراخٌص ا

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   Modern Autoمودرن اوتو   -  45

 التوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121لم والمانون ر 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الطارات واكسسوارات السٌارات وصٌانتهاتجارة لطع ؼٌار السٌارات وا

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  4353برلم  25255214،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 التوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ارات واكسسوارات السٌارات وصٌانتهاتجارة لطع ؼٌار السٌارات واالط

 الجٌزه-كرداسة -طرٌك المنصورٌة -منطمةناشد -بجوار مسجد النحاس -ٌجوز للشركة ، بجهة : ش ترعة المنصورٌة

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً    Modern Autoمودرن اوتو   -  46

 شبٌهةباعمالهاتزاول 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

  

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه  4353برلم  25255214،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 الجٌزه-كرداسة -طرٌك المنصورٌة -منطمةناشد -سجد النحاسبجوار م -نشاطها. ، بجهة : ش ترعة المنصورٌة

 االستثمار العمارى .-النماء للتنمٌة واالستثمار العمارى   شركة  ،   -  43



 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

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 االستثمار العمارى .-، عن  4325برلم  25255214،لٌدت فى  1555.555،رأس مالها     

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 - 12الحى  - 3مجاورة  - 15نشاطها. ، بجهة : عمارة رلم 

روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  42

،  4351برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

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

 -الحى المتمٌز  -شارع اللواء احمد حمدى  134لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

لمعدات الصناعٌة وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفٌذ أو إعادة تصمٌم أو تصنٌع اآلالت وا 1روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  "  -  44

 الهٌكلة للمصانع، وٌشمل ذلن :

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. -أ 

 إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها. -ب 

 إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج -ج 

لتنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واإلدارٌة أعمال إدارة ا

 للمصانع

،  4351برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة   ،رأس مالها    -1" 

 الصناعٌة وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفٌذ أو إعادة الهٌكلة للمصانع، وٌشمل ذلن :تصمٌم أو تصنٌع اآلالت والمعدات  1عن " 

 أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. -أ 

 إعداد النماذج والموالب لآلالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها. -ب 

 إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج -ج 

للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة واإلدارٌة أعمال إدارة التنفٌذ 

 للمصانع

 -الحى المتمٌز  -شارع اللواء احمد حمدى  134اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة ، بجهة :  -1" 

 روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  الصناعٌة . -  155



 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

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات . -2

 انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة . -3

 التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة . -4

 مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات . انشاء مبانى -5

 إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها -6

،لٌدت فى  1555555.555" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.   ،رأس مالها   

 ، عن الصناعٌة . 4351برلم  25255225

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات . -2

 انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة . -3

 التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة . -4

 مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات .انشاء مبانى  -5

 إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها -6

الحى  -شارع اللواء احمد حمدى  134" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. ، بجهة : 

 -المتمٌز 

شركة  ،  " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    BAGGR FOR ITباجر للبرمجٌات  -  151

 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 .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

، عن " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات  4425برلم  25255256،لٌدت فى  5555.555أعمال   ،رأس مالها    -

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة  -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -

 الدلً -شارع مصدق  23أعمال ، بجهة : الدور التاسع عمارة  -

 شركة  ،  التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات    BAGGR FOR ITباجر للبرمجٌات  -  152



 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

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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   ،رأس مالها    -

 ، عن التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  4425برلم  25255256،لٌدت فى  5555.555

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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 ، بجهة : الدور التاسع  -

 الدلً -شارع مصدق  23عمارة 

شركة  ،  المانون و الئحته    SK    GLOBAL FOOD GROUPاس كٌه جلوبال فوود جروب الدارة المطاعم        -  153

 ةالتنفٌذٌ

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

 نشاطها.

 ، عن المانون و الئحته التنفٌذٌة 4444برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

 -العجوزه  -مٌدان ابو الكرامات  1نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة    SK    GLOBAL FOOD GROUPاس كٌه جلوبال فوود جروب الدارة المطاعم        -  154

 روبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواعالمطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المش

 المؤكوالت والتٌن اواى

 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

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

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  4444برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام   ،رأس مالها   

 عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواعالمطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)

 المؤكوالت والتٌن اواى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة



 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

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

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

 -العجوزه  -مٌدان ابو الكرامات  1تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام ، بجهة : 

ابتة لتمدٌم جمٌع الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الث-شركة  ،     A. R. B. SFOOD COMPANYاٌه ار بى اس فوود         -  155

 انواع الحلوٌات

 تورٌدات عمومٌة وعلى االخص تورٌد الحلوٌات-

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  25255256،لٌدت فى  555555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 مدٌم جمٌع انواع الحلوٌاتالامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة لت-، عن  4445

 تورٌدات عمومٌة وعلى االخص تورٌد الحلوٌات-

 ٌ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 فً 

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -المهندسٌن  -ش الحجاز من وادى النٌل  45مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة   A. R. B. SFOOD COMPANYاٌه ار بى اس فوود         -  156

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 4445برلم  25255256،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

 -المهندسٌن  -ل ش الحجاز من وادى النٌ 45نشاطها. ، بجهة : 

عطا بسام عطا وعمار بسام عطا   شركة  ،  المانون. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  153

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، عن المانون. مع  4563برلم  25255211،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 -روٌال تورز  -السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش مكتبة الحصري 

 :2513لسنة  32عطا بسام عطا وعمار بسام عطا   شركة  ،  " انشطة داخل لانون  -  152

 مواد الؽذاٌة واالٌس كرٌمالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ال

 " تجاره الجمله والتجزئه

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 التجارة العامة  -

 التصدٌر -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون  2513لسنه  32اٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمز

، عن " انشطة  4563برلم  25255211،لٌدت فى  355555.555االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32داخل لانون 

 الؽذاٌة واالٌس كرٌمالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد 

 " تجاره الجمله والتجزئه

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 التجارة العامة  -

 التصدٌر -

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

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون  2513لسنه  32الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و

 -روٌال تورز  -االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات ، بجهة : ش مكتبة الحصري 

 االئتمانً ( خبراء الثمة   شركة  ،  تمدٌم خدمات االستعبلم المٌدانً ) فٌما عدا االستعبلم والتصنٌؾ -  154

 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -ون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . من لان 23علٌها فً المادة 

، عن تمدٌم  4623برلم  25255216،لٌدت فى  255555.555الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ئتمانً (خدمات االستعبلم المٌدانً ) فٌما عدا االستعبلم والتصنٌؾ اال

 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -وق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . من لانون س 23علٌها فً المادة 

 -شارع الدلى  35الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : 

ا ٌجوز لها ان خبراء الثمة   شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كم -  115

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

،لٌدت فى  255555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  4623برلم  25255216

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

 -شارع الدلى  35الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. -األوروبٌة للتجارة واالستشارات الهندسٌة   شركة  ،   -  111

 التصدٌر. -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. -

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة فً مجال التبرٌد والتجمٌد واألعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة -

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق

 من لانون سوق رأس المال 23مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  -، عن  4256برلم  25255226،لٌدت فى  1125555.555والئحته التنفٌذٌة(   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا.

 التصدٌر. -

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. -

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة فً مجال التبرٌد والتجمٌد واألعمال المٌكانٌكٌة والكهربائٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة -

 واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق

 من لانون سوق رأس المال 23جال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً م

 -الهرم  -شارع دمحم ضٌاء السباعً  3والئحته التنفٌذٌة( ، بجهة : الدور الثالث بالعمار رلم 

باى وجه من الوجوة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -األوروبٌة للتجارة واالستشارات الهندسٌة   شركة  ،  . -  112

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

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

 1125555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن . 4256برلم  25255226،لٌدت فى 

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

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

 3البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث بالعمار رلم  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الهرم  -شارع دمحم ضٌاء السباعً 

ٌجوز للشركة  5التورٌدات العمومٌة  -مٌبلنو لتورٌد المواد الؽذائٌة والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  تورٌد المواد الؽذائٌة   -  113

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

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

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

 لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز  5التورٌدات العمومٌة  -، عن تورٌد المواد الؽذائٌة   4423برلم  25255256،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها     

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

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

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

 الهرم -االندلس  -شارع دمحم حسٌن من دمحم سالم  12البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز  5شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري    GREY FOR REALESTATEجراى لبلستثمار والتسوٌك العمارى  -  114

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

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

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

 البلزمة لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز للشركة ان تكون  5، عن االستثمار والتسوٌك العماري  4553برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

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

حصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 اكتوبر6- 2الحً  - 3المجاورة  1445لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة رلم 



 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

شركة  ،  " تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات    Thinkثٌنن لبلستشارات الهندسٌة  -  115

ٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة ز

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

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

، عن " تمدٌم  4524برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم   ،رأس مالها   

ة زٌادة رأس المال االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسب

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23المادة 

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

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم ، بجهة : 

 شركة  ،  التكنولوجً .    Thinkثٌنن لبلستشارات الهندسٌة  -  116

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

 وسائل اإللكترونٌة . إدخال البٌانات علً الحاسبات وبال -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

، عن  4524برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب   ،رأس مالها    -3

 التكنولوجً . 

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .  -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ، بجهة :  -3

 علٌها .   شركة  ،   Thinkثٌنن لبلستشارات الهندسٌة  -  113

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -4

 االتصاالت وخدمات االنترنت -15

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

إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة  -12

 وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.



 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

،  4524برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز   ،رأس مالها    -13

 ٌها . عن عل

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -4

 االتصاالت وخدمات االنترنت -15

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

مة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة إلا -12

 وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز ، بجهة :  -13

 شركة  ،  نمل تكنولوجٌا المعلومات    Thinkارات الهندسٌة ثٌنن لبلستش -  112

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

رة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصو -16

 والثمافً والفنً.

 " تمدٌم خدمات التعهٌد.

" إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع االستخدام من 

 ، عن نمل تكنولوجٌا المعلومات  4524برلم  25255212ى ،لٌدت ف 155555.555مدن   ،رأس مالها   

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

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

ٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وب -16

 والثمافً والفنً.

 " تمدٌم خدمات التعهٌد.

" إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع االستخدام من 

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231مدن ، بجهة : 

شركة  ،  ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل    Thinkثٌنن لبلستشارات الهندسٌة  -  114

 ذلن نمل البترول.

 " تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -



 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

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

، عن ولرى وموالع تنمٌة بواسطة  4524برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555تعلمة   ،رأس مالها   الخدمات الم -

 النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول.

 " تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل : 

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 ة معدات الحفر والمضخات البترولٌة صٌان - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج  -

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231بجهة : الخدمات المتعلمة ،  -

 شركة  ،  باالستكشاؾ البترولً   Thinkثٌنن لبلستشارات الهندسٌة  -  125

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

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

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

، عن باالستكشاؾ  4524برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555  التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها 

 البترولً

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

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

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

 -الهرم  -هضبة األهرام  -جاردٌنٌا  231التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " تسجٌل االدوٌة البشرٌة    Dorravet for Pharmaceutical industriesللصناعات الدوائٌة  درافٌت -  121

والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة 

ٌة و ؼٌر الطبٌة والمحالٌل الطبٌة و مواد التعمٌم المعملٌة و المنظفات بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌات الطب

والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة ومستحضرات معهد التؽذٌة و هٌئة سبلمة الؽذاء 

 12555.555م الجهات   ،رأس مالها   والمستحضرات العشبٌة واضافات االعبلؾ السائلة و البودر والبرٌمكسات و النباتات اما

، عن " تسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات  4546برلم  25255212،لٌدت فى 

و ؼٌر  الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌات الطبٌة

الطبٌة والمحالٌل الطبٌة و مواد التعمٌم المعملٌة و المنظفات والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة 

ومستحضرات معهد التؽذٌة و هٌئة سبلمة الؽذاء والمستحضرات العشبٌة واضافات االعبلؾ السائلة و البودر والبرٌمكسات و 

 -فٌصل  -المطبعة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  4الجهات ، بجهة : النباتات امام 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.-إٌفرست للتجارة واالستثمار   شركة  ،   -  122

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد-

 المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامه -



 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

 او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر .

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما 2512لسنة  355إدارة المشروعات العمارٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم -

 ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.-، عن  4432برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555مع   ،رأس مالها   

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد-

 لمنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامه ا-

 او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر .

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما 2512لسنة  355إدارة المشروعات العمارٌة مع مراعاه المرار الوزارى رلم -

 ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 -الهرم  -منشؤة البكاري  -شارع العهد الجدٌد متفرع من شارع فٌبل علً حفناوي  1مع ، بجهة : 

بشان شركات االدارة الفندلٌه و  2512لسنة  355إٌفرست للتجارة واالستثمار   شركة  ،  مراعاه المرار الوزارى رلم  -  123

 و اجراءات وفما لما ورد بموافمة

 الترخٌص بها

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 لؽمراالستزراع ولٌس الري بطرٌك ا

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 2512لسنة  355، عن مراعاه المرار الوزارى رلم  4432برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555.   ،رأس مالها   

 راءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اج

 الترخٌص بها

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 -الهرم  -منشؤة البكاري  -شارع العهد الجدٌد متفرع من شارع فٌبل علً حفناوي  1. ، بجهة : 

 2552إٌفرست للتجارة واالستثمار   شركة  ،   -  124

 لصحراوٌة.تجارة األراضً الزراعٌة وا-

 تجارة المحاصٌل الزراعٌة والحدٌد واالسمنت واألخشاب واألجهزة الطبٌة.-

 االستٌراد والتصدٌر.-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ل على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهاتٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصو

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

 2552، عن  4432

 اوٌة.تجارة األراضً الزراعٌة والصحر-

 تجارة المحاصٌل الزراعٌة والحدٌد واالسمنت واألخشاب واألجهزة الطبٌة.-

 االستٌراد والتصدٌر.-

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

فٌبل علً  شارع العهد الجدٌد متفرع من شارع 1ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه ، بجهة : 

 -الهرم  -منشؤة البكاري  -حفناوي 

 إٌفرست للتجارة واالستثمار   شركة  ،  مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -  125

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها 

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

 نشاطها.

  

زاول اعماال ، عن مع الشركات و ؼٌرها التً ت 4432برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555الجٌزه  ،رأس مالها   

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

  

 -الهرم  -منشؤة البكاري  -شارع العهد الجدٌد متفرع من شارع فٌبل علً حفناوي  1الجٌزه ، بجهة : 

شركة  ،  الحصول على كافة    Reem Emirates Egypt Contractingشركة رٌم االمارات مصر للمماوالت    -  126

 بلزمة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص ال

  

، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  4541برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

 - 51شمة -4ؼرفة - 5الدور -مٌدان السد العالى ) فٌنى سابما(  1نشاطها ، بجهة : 



 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

شركة  ،  " المماوالت العامة و    Reem Emirates Egypt Contractingشركة رٌم االمارات مصر للمماوالت    -  123

 المتخصصة و المتكاملة

 " 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  -

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

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

 ، عن " المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة 4541برلم  25255215فى ،لٌدت  5555555.555الشركة   ،رأس مالها   

 " 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  -

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

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

 - 51شمة -4ؼرفة - 5الدور -ى سابما( مٌدان السد العالى ) فٌن 1الشركة ، بجهة : 

 أركان للتورٌدات والمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة -  122

 التورٌدات العمومٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 4545برلم  25255215،لٌدت فى  15555.555مالها    ،رأس  

 التورٌدات العمومٌة

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -نشاطها. ، بجهة : ش التحرٌر

ذاد للخدمات الطبٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه  -  124

 عبلجٌة أو طبٌةبشرط أن

 شؽلها %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم 15تمدم 

 %سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 15الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى النساء والوالدة بشرط أن تمدم 

 الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

 مالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن الامة وتشؽٌل  4543برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عبلجٌة أو طبٌةبشرط أن

 %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها 15تمدم 

 %سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم 15لامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى النساء والوالدة بشرط أن تمدم ا

 الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

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

 الفٌوم -ش جمال عبد الناصر -التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : الدور الرابع علوى برج اجٌاد  او

 ذاد للخدمات الطبٌة   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  135

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحت

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

 نشاطها.

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  4543برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 او الهٌئات السالفة او تشترٌها

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 الفٌوم -ش جمال عبد الناصر -نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع علوى برج اجٌاد 

 5شركة  ،  المماوالت المتخصصة   Negm  Energy    نجم انٌرجى -  131

 5إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 5التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المعدات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة واعمال العمرات والصٌانه واالختبارات

 الخاصةبها والمعدات ولطع الؽٌار والمبادالت الحرارٌة واوعٌة الضؽط وابراج التبرٌد والؽبلٌات واالفران والمواتٌر

، عن المماوالت  4446برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555لها   والمولدات وصنادٌك التروس والطلمبات   ،رأس ما

 5المتخصصة

 5إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 5التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 رٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المعدات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة واعمال العمرات والصٌانه واالختباراتالتو



 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

 الخاصةبها والمعدات ولطع الؽٌار والمبادالت الحرارٌة واوعٌة الضؽط وابراج التبرٌد والؽبلٌات واالفران والمواتٌر

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -عبدالعزٌز جاوٌش ش  4والمولدات وصنادٌك التروس والطلمبات ، بجهة : 

 شركة  ،  و البلوؾ ومنظماتضؽط الؽاز والمسخنات والمبردات والتربٌنات والكباسات   Negm  Energyنجم انٌرجى     -  132

 واجهزةرفع كفاءة الؽبلٌات واالفران والمعدات الثمٌله والمكثفات

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125كهباحكام المانون رلم تلتزم الشر

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

، عن و  4446برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555ا مصلحة او تشترن باي   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون له

 البلوؾ ومنظماتضؽط الؽاز والمسخنات والمبردات والتربٌنات والكباسات

 واجهزةرفع كفاءة الؽبلٌات واالفران والمعدات الثمٌله والمكثفات

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125المانون رلم تلتزم الشركهباحكام 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ش عبدالعزٌز جاوٌش  4و تشترن باي ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

 شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها   Negm  Energyنجم انٌرجى     -  133

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  4446برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555،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

 ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  

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

 -المهندسٌن  -مٌدان لبنان  -ش عبدالعزٌز جاوٌش  4نشاطها. ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما -شركة  ،     Smart Iconسمارت إٌكون للخدمات التعلٌمٌة  -  134

 ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستثمار العمارى.-

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

الامة وتشؽٌل -، عن  4552برلم  25255254،لٌدت فى  45555555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 االستثمار العمارى.-

 ٌ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 الت

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -ل حدائك األهرام  156مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما -شركة  ،     Smart Iconخدمات التعلٌمٌة سمارت إٌكون لل -  135

 ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 االستثمار العمارى.-

 تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

الامة وتشؽٌل -، عن  4552برلم  25255254،لٌدت فى  45555555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 االستثمار العمارى.-

 ل اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -ل حدائك األهرام  156مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Smart Iconسمارت إٌكون للخدمات التعلٌمٌة  -  136

 التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  4552برلم  25255254،لٌدت فى  45555555.555،رأس مالها     

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -ل حدائك األهرام  156نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Smart Iconسمارت إٌكون للخدمات التعلٌمٌة  -  133

 لمباشرةالتراخٌص البلزمة 

 نشاطها.

، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  4552برلم  25255254،لٌدت فى  45555555.555،رأس مالها     

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -ل حدائك األهرام  156نشاطها. ، بجهة : 

 مٌكانو للهندسه والمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة -  132

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 لوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من ا

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

 ، عن المماوالت العامة 4525برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555تلحمها   ،رأس مالها   

 التصمٌمات الهندسٌةاعداد 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

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

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

 -الهرم  -نصر الدٌن  -ترعة الزمر 111 -تلحمها ، بجهة : الدور السادس 

 اوالت   شركة  ،  بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةمٌكانو للهندسه والمم -  134

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

 نشاطها.

 ، عن بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 4525برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     



 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

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

 -الهرم  -نصر الدٌن  -زمرترعة ال 111 -نشاطها. ، بجهة : الدور السادس 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات -شركة  ،     TRENDING                           AVENUEترٌندٌنج افٌنٌو   -  145

 ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .-

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .-

 التدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها و-

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل -، عن  4622برلم  25255216،لٌدت فى  5555.555أعمال التوصٌؾ والتصمٌم   ،رأس مالها   -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات .-

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .-

 ٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدر-

 -الدلى  -ش التحرٌر 122أعمال التوصٌؾ والتصمٌم ، بجهة : -

شركة  ،  المالٌة ألنشطة الشركات العاملة    EZDHAR MISR                INTERNATIONALإزدهار مصر الدولٌة      -  141

 فً مجال األوراق

 ئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال وال 23المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

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

 زاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالبلزمة لم

، عن المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال  4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555التخلٌص   ،رأس مالها   -

 األوراق

 ه التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال والئحت 23المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

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



 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

 ة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاول

 -شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك البراجٌل  2التخلٌص ، بجهة : عمار رلم -

 شركة  ،  الجمركى   EZDHAR MISR                INTERNATIONALإزدهار مصر الدولٌة      -  142

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة االدوٌة و مستحضرات التجمٌل و المكمبلت-

 الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و االجهزة الطبٌة و االجهزة التعوٌضٌة

 صرؾ ( وإعدادها–ه مٌا –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

، عن  4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها   ،رأس مالها   

 الجمركى

 جارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى األخص تجارة االدوٌة و مستحضرات التجمٌل و المكمبلتالت-

 الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة و االجهزة الطبٌة و االجهزة التعوٌضٌة

 رؾ ( وإعدادهاص–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى  2لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها ، بجهة : عمار رلم 

 -براجٌل طرٌك ال

 شركة  ،  او لحساب الؽٌر   EZDHAR MISR                INTERNATIONALإزدهار مصر الدولٌة      -  143

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس -

 للماحات و المستلزمات الطبٌة و المحالٌلالتصنٌع والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و االمصال و ا-

  

 التصنٌع والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و االمصال و اللماحات و المستلزمات الطبٌة و المحالٌل-

 الصناعٌة الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة و اضافات االعبلؾ السائلة و البودرات والعطور والمنظفات

 ، عن او لحساب الؽٌر 4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555واألؼذٌة والمشروبات   ،رأس مالها   

 تلٌفون( -كتابة كمبٌوتر -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس -

 ماحات و المستلزمات الطبٌة و المحالٌلالتصنٌع والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و االمصال و الل-

  

 التصنٌع والتعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و االمصال و اللماحات و المستلزمات الطبٌة و المحالٌل-

 لصناعٌةالطبٌة و مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة و اضافات االعبلؾ السائلة و البودرات والعطور والمنظفات ا

 -شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك البراجٌل  2واألؼذٌة والمشروبات ، بجهة : عمار رلم 

شركة  ،  والببلستٌن بكافة أشكاله و انواعه    EZDHAR MISR                INTERNATIONALإزدهار مصر الدولٌة      -  144

 لحلوى و المعجنات وولمنتجات الورلٌة و الكرتون وا



 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

 المكمبلت الؽذائٌه و المشروبات الطبٌعٌة و االعشاب الطبٌه والمبلبس والمنسوجات والمستلزمات الكهربائٌة و الكاببلت

 و اللمبات و تجمٌعها

 تدوٌر المخلفات و اعادة تشؽٌلها و استخدامها بكافة أشكالها و انواعها لدى الؽٌر-

 تة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطهالامة وتشؽٌل الفنادق ) الثاب-

، عن  4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة   ،رأس مالها   

 المعجنات ووالببلستٌن بكافة أشكاله و انواعه ولمنتجات الورلٌة و الكرتون والحلوى و 

 المكمبلت الؽذائٌه و المشروبات الطبٌعٌة و االعشاب الطبٌه والمبلبس والمنسوجات والمستلزمات الكهربائٌة و الكاببلت

 و اللمبات و تجمٌعها

 تدوٌر المخلفات و اعادة تشؽٌلها و استخدامها بكافة أشكالها و انواعها لدى الؽٌر-

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه-

شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك  2بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة ، بجهة : عمار رلم 

 -البراجٌل 
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 المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها على

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 ه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروعالوحدات المبٌع

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات  4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     الترخٌص 

 الخاصهبها والتوسع فٌها على

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروعالوحدات المبٌعه منها 

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك البراجٌل  2: عمار رلم الترخٌص ، بجهة 
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 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات-

 ً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة الت

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر-



 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

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 المماوالت العامة-

 ، عن بها 4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات-

 ابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها ل

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر-

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 المماوالت العامة-

شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك البراجٌل  2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة : عمار رلم 

- 
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 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

 ها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها ب

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

 نشاطها.

و ؼٌرها ، عن تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات  4344برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

 -شارع كرم حافظ العنانى من إمتداد شارع أحمد عرابى طرٌك البراجٌل  2نشاطها. ، بجهة : عمار رلم 

لسنة  32نون شركة  ،  انشطةداخل لا   Brilliant Plus                              Cosmeticsبرٌلٌنت بلس كوزمتكس     -  142

2513: 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع واستخبلص وتعبئة كافة المواد الكٌماوٌة والطبٌة والزٌوت والعجائن والمركبات العطرٌة-

 الطبٌعٌة والكٌماوٌة ومكسبات الطعم والرائحة والعطور ومستحضرات التجمٌل بكافة انواعها وتصنٌع عبوات

 ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ



 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

 لجمله والتجزئهتجاره ا-

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 تجارة عامة وتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

 25255224،لٌدت فى  1555555.555تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة   ،رأس مالها   

 :2513سنة ل 32، عن انشطةداخل لانون  4252برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع واستخبلص وتعبئة كافة المواد الكٌماوٌة والطبٌة والزٌوت والعجائن والمركبات العطرٌة-

 الطبٌعٌة والكٌماوٌة ومكسبات الطعم والرائحة والعطور ومستحضرات التجمٌل بكافة انواعها وتصنٌع عبوات

 ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ

 لتجزئهتجاره الجمله وا-

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 تجارة عامة وتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة -

المنطمة  -محور خدمً ثانً- 221تلتزم الشركةبإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة ، بجهة : لطعةرلم 

 -اكتوبر 6 -الثالثة

شركة  ،  " تجارة وتوزٌع األدوٌة البشرٌة واألدوٌة البٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة    Med Care Pharmaمٌد كٌر فارما   -  144

واألؼذٌة الطبٌة الخاصة واألعشاب الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والمبٌدات والمستلزمات الطبٌة المعممة وؼٌر المعممة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -لؽٌر. وتصنٌع كل ما سبك لدى ا

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

، عن " تجارة  4324برلم  25255214،لٌدت فى  1555.555لها   السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما   ،رأس ما

وتوزٌع األدوٌة البشرٌة واألدوٌة البٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة واألؼذٌة الطبٌة الخاصة واألعشاب الطبٌة ومستحضرات التجمٌل 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -ؽٌر. والمطهرات والمبٌدات والمستلزمات الطبٌة المعممة وؼٌر المعممة وتصنٌع كل ما سبك لدى ال

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

ارع ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ، بجهة : ش

 -المسلة   -جمال عبد الناصر 

شركة  ،  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح    Med Care Pharmaمٌد كٌر فارما   -  155

ى ،لٌدت ف 1555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4324برلم  25255214

 -المسلة   -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -االدوٌه والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل البطل فارما   شركة  ،  " بٌع وتوزٌع  -  151

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

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

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

مستلزمات ، عن " بٌع وتوزٌع االدوٌه وال 4363برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -الطبٌه ومستحضرات التجمٌل 

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

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



 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

 -الحوامدٌه  -ش طراد النٌل  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج الرضوي 

 

 :32شركة  ،  انشطةداخل ق  دمحم مكٌن مجاهد دمحم مطاوع وشرٌكه   -  152

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه

 الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(

 :32انشطة خارج ق 

 المماوالت العامة

برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد   ،رأس مالها   

 :32شطةداخل ق ، عن ان 4354

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 والتجزئه تجاره الجمله

 الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(

 :32انشطة خارج ق 

 المماوالت العامة

 -الحى الثالث  -المجاورة االولى  - 51عمارة  2الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد ، بجهة : شمة رلم 

 -اكتوبر 6

 دمحم مكٌن مجاهد دمحم مطاوع وشرٌكه   شركة  ،  البشرٌة. -  153

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

 تجارة السٌارات

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

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم  الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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



 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

 نشاطها.

 ، عن البشرٌة. 4354برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

 تجارة السٌارات

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

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 -اكتوبر 6 -الحى الثالث  -المجاورة االولى  - 51عمارة  2. ، بجهة : شمة رلم نشاطها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  5فالٌو فٌت ترٌد   شركة  ،  بٌع وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة  -  154

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

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

 ة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

ٌجوز للشركة ان تكون  5، عن بٌع وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة  4323برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

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

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

 مركز الفٌوم -ة المسل -ش جبلل خطٌري  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 احمد دمحم احمد دمحم اسماعٌل وشرٌكه   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل مصنع لتدوٌر واعاده المخلفات الببلستٌكٌه وتصنٌعها -  155

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

ن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌ

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

ٌجوز  - 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن " الامة  4252برلم  25255226،لٌدت فى  555555.555ترن باى   ،رأس مالها   للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

 وتشؽٌل مصنع لتدوٌر واعاده المخلفات الببلستٌكٌه وتصنٌعها

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع هاتٌن الحالتٌن 

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

ٌجوز  - 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الجٌزه  -الهرم  -زاوٌه ابو مسلم  -ن باى ، بجهة : طرٌك المنصورٌه للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

احمد دمحم احمد دمحم اسماعٌل وشرٌكه   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -  156

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  



 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

، عن وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  4252برلم  25255226،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

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

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

 -الجٌزه  -الهرم  -زاوٌه ابو مسلم  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : طرٌك المنصورٌه 

 نا شركة  ،  " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو   ORGANIC BODY CAREاورجانٌن بادى كٌر   -  153

بٌع و شراء و تسوٌك و توزٌع جمٌع انواع المنظفات الصناعٌة و مستلزمات ومستحضرات التجمٌل وجمٌع انواع االدوٌة البشرٌة  -

 والبٌطرٌة و المستلزمات والمنتجات الطبٌة والبٌطرٌة

 التورٌدات العمومٌة -

 " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تزم الشركة بؤحكام المانون رلم تل

 " تصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر

، عن " التجارة العامة والتوزٌع  4266برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها    -

 فٌما هو مسموح به لانونا 

و شراء و تسوٌك و توزٌع جمٌع انواع المنظفات الصناعٌة و مستلزمات ومستحضرات التجمٌل وجمٌع انواع االدوٌة البشرٌة بٌع  -

 والبٌطرٌة و المستلزمات والمنتجات الطبٌة والبٌطرٌة

 التورٌدات العمومٌة -

 " التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 " تصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر

 -حدائك االهرام  -ش العشرٌن  -ط البوابه الثانٌه  435ٌجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :  -

اعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى شركة  ،  شبٌهة ب   BAGGR FOR ITباجر للبرمجٌات  -  152

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

 اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  4425برلم  25255256،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها     

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

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

 الدلً -شارع مصدق  23: الدور التاسع عمارة 

 :32بدوى رٌاض بدوى حمٌد وشركاه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  154

 ل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(انشاء او اداره او تشؽٌ

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 :32انشطة من خارج ق 

 ع وتاجٌر وامتبلن االراضى والمبانىشراء وبٌ

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

 :32، عن انشطة من داخل ق  4555برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555الشرط   ،رأس مالها   

 لمدارس )فٌما عدا الدولٌه(انشاء او اداره او تشؽٌل ا

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 :32انشطة من خارج ق 

 تاجٌر وامتبلن االراضى والمبانىشراء وبٌع و

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

 -ناصر -مركزناصر -الشرط ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر

 32تمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بدوى رٌاض بدوى حمٌد وشركاه   شركة  ،  ٌسمط حمها فى ال -  165

 على ان ال تتمتع 2513لسنة 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 شاطها.ن

، عن ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون  4555برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 -ناصر -مركزناصر -نشاطها. ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر

 SMART EDU-LEISURE SERVICES FOR PROJECTلٌشر سرفسٌس الدارة المشروعات   -سمارت ادٌو  -  161

MANAGEMENT    شركة  ،  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

،لٌدت فى  55555.555فة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  4524برلم  25255212

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

( الدور 12،  11،  15السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم )

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز  -بل اٌر  -أ  4لطعة رلم  -االرضى 

 SMART EDU-LEISURE SERVICES FOR PROJECTعات  لٌشر سرفسٌس الدارة المشرو -سمارت ادٌو  -  162

MANAGEMENT   شركة  ،  " إدارة المشروعات 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة فى مجال تنمٌة المهارات واعداد الباحثٌن واعداد االنشطة الثمافٌة " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌ

 والتربوٌة والفنٌة

 " الامة وتشؽٌل الحضانات

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

 ، عن " إدارة المشروعات 4524برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها      وكذا االستشارات المالٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

ال تنمٌة المهارات واعداد الباحثٌن واعداد االنشطة الثمافٌة " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مج

 والتربوٌة والفنٌة

 " الامة وتشؽٌل الحضانات

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

الشٌخ  -بٌفرلى هٌلز  -بل اٌر  -أ  4لطعة رلم  -( الدور االرضى 12،  11،  15: وحدة رلم ) وكذا االستشارات المالٌة ، بجهة

 -زاٌد 

 SMART EDU-LEISURE SERVICES FOR PROJECTلٌشر سرفسٌس الدارة المشروعات   -سمارت ادٌو  -  163

MANAGEMENT   وراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة شركة  ،  عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األ

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 " المماوالت العامة

 " التوكٌبلت التجارٌة 

عمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى فى شان تنظٌم ا 1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

المالٌة  ، عن عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق 4524برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 " المماوالت العامة

 " التوكٌبلت التجارٌة 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى فى شان تنظٌم اعمال  1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

،  15مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ، بجهة : وحدة رلم )

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز  -بل اٌر  -أ  4لطعة رلم  -( الدور االرضى 12،  11

 SMART EDU-LEISURE SERVICES FOR PROJECTٌشر سرفسٌس الدارة المشروعات  ل -سمارت ادٌو  -  164

MANAGEMENT   . شركة  ،  ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 " التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 " استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشا?ز (



 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

فٌما عدا السٌاحٌة (   ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على " إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات ) 

 حدة (.

 "  انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصة بالشركة فمط دون عرض محتوى صحفى او اعبلمى او اعبلنى

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

 ، عن ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . 4524برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

 " التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 " استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشا?ز (

" إلامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات والندوات ) فٌما عدا السٌاحٌة (   ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على 

 حدة (.

 "  انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصة بالشركة فمط دون عرض محتوى صحفى او اعبلمى او اعبلنى

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

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز  -بل اٌر  -أ  4لطعة رلم  -( الدور االرضى 12،  11،  15بجهة : وحدة رلم )

 التصدٌر-الرواسى للتصدٌر   شركة  ،   -  165

 اي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ب

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 التصدٌر-، عن  4615برلم  25255213،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 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 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر B 12 - 6 -الحى الرابع  -نشاطها. ، بجهة : مركز المٌدنة التجارى 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة -شركة  ،     Medicمٌدٌن لؤلدوٌة البٌطرٌة  -  166

 وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة واضافات االعبلؾ

 لمستلزمات الطبٌة ومستلزمات المعامل والمزارع واالمصال واللماحات البٌطرٌة والمطهرات والمخصبات والمبٌداتوا

 الزراعٌة والخامات الدوائٌة والفٌتامٌنات واالسمدة الورلٌه-

 التورٌدات العمومٌة-

 زمات المعامل والمزارع واالمصالالتصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة البٌطرٌة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة ومستل-



 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

برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555واللماحات البٌطرٌة والمطهرات والمخصبات والمبٌدات الزراعٌة   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع االدوٌة البٌطرٌة واضافات االعبلؾ-، عن  4236

 مستلزمات الطبٌة ومستلزمات المعامل والمزارع واالمصال واللماحات البٌطرٌة والمطهرات والمخصبات والمبٌداتوال

 الزراعٌة والخامات الدوائٌة والفٌتامٌنات واالسمدة الورلٌه-

 التورٌدات العمومٌة-

 مات المعامل والمزارع واالمصالالتصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة البٌطرٌة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة ومستلز-

 مٌدان الرماٌه -عمارات ظباط الرماٌة  124واللماحات البٌطرٌة والمطهرات والمخصبات والمبٌدات الزراعٌة ، بجهة : 

شركة  ،  المختصة وتصنٌع وتؽلٌؾ و    Dorravet for Pharmaceutical industriesدرافٌت للصناعات الدوائٌة  -  163

 بك لدى الؽٌرتعبئة كل ما س

" تجارة وتسوٌك وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة و مستحضرات 

و التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌات الطبٌة و ؼٌر الطبٌة والمحالٌل الطبٌة 

ة و المنظفات والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة ومستحضرات معهد مواد التعمٌم المعملٌ

 4546برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555التؽذٌة و هٌئة سبلمة الؽذاء والمستحضرات العشبٌة واضافات   ،رأس مالها   

 ر، عن المختصة وتصنٌع وتؽلٌؾ و تعبئة كل ما سبك لدى الؽٌ

" تجارة وتسوٌك وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة و مستحضرات 

و التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌات الطبٌة و ؼٌر الطبٌة والمحالٌل الطبٌة 

لٌة و المنظفات والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة ومستحضرات معهد مواد التعمٌم المعم

 -فٌصل  -المطبعة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  4التؽذٌة و هٌئة سبلمة الؽذاء والمستحضرات العشبٌة واضافات ، بجهة : 

شركة  ،  االعبلؾ السائلة و البودر و    Dorravet for Pharmaceutical industriesدرافٌت للصناعات الدوائٌة  -  162

 البرٌمكسات و النباتات

 التورٌدات العمومٌة -

 " التوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

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

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

، عن االعبلؾ  4546برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

 السائلة و البودر و البرٌمكسات و النباتات

 التورٌدات العمومٌة -

 " التوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

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

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

 -فٌصل  -المطبعة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  4وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : 

شركة  ،  مع مراعاة احكام الموانٌن    Dorravet for Pharmaceutical industriesدرافٌت للصناعات الدوائٌة  -  164

 12555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   



 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

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ، عن مع مراع 4546برلم  25255212،لٌدت فى 

 -فٌصل  -المطبعة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الحصول على  اٌجٌبت جٌت لتعبئة وتؽلٌؾ وتصدٌر المواد الؽذائٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة -  135

، عن واللوائح  4224برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مجموعة  2حً  12والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة رلم 

 اكتوبراول6 -نور اهالً بجوار مسجد كامل ال 11

إلامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة (  -مطعم فجر الٌمن   شركة  ،    -  131

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  5وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن أواى

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

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

إلامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  -، عن  4345برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555لها   والمرارات السارٌة   ،رأس ما

ٌجوز للشركة ان تكون لها  5والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن أواى

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

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

 -الحى الثانى  -354عمارة  -دور االرضى والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : ال

 -اكتوبر  6-المحور المركزى  - 2المجاورة

مطعم فجر الٌمن   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها    -  132

لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة ا 4345برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555

 -اكتوبر  6-المحور المركزى  - 2المجاورة -الحى الثانى  -354عمارة  -بجهة : الدور االرضى 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن و االلواح الخشبٌة و اعادة    Hugreen Egyptهٌوجرٌن اٌجٌبت   -  133

 تدوٌر مخلفات الببلستٌن

 ٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتتمد -

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 23لٌها فى المادة العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص ع

، عن الامة  4436برلم  25255254،لٌدت فى  35555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي   ،رأس مالها   

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن و االلواح الخشبٌة و اعادة تدوٌر مخلفات الببلستٌن

 ستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراساتتمدٌم اال -

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 23ى المادة العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها ف

بمطاع الصناعات الكٌماوٌة بالنطمة الصناعٌة ببٌاض  33ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي ، بجهة : لمطعة رلم 

 -العرب 

التً تزاول اعماال شبٌهة شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها    Hugreen Egyptهٌوجرٌن اٌجٌبت   -  134

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل



 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

 نشاطها

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  4436برلم  25255254،لٌدت فى  35555.555،رأس مالها     

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -بمطاع الصناعات الكٌماوٌة بالنطمة الصناعٌة ببٌاض العرب  33نشاطها ، بجهة : لمطعة رلم 

 شركة  ،  الامة وتنظٌم الحفبلت العامة   Plan Aببلن اٌه اللامه الحفبلت -  135

 تً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن الامة وتنظٌم الحفبلت العامة 4645برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 ٌ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 الت

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -متفرع من شارع الملن فٌصل  -عبدالرحمن الونٌس  131نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -الحمد الدارة وتشؽٌل المخابز   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل وادارة المخابز  -  136

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن " الامة وتشؽٌل وادارة المخابز  4322برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555مالها   

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

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

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

 - 5المجاورة  -الحً السادس - 3/14عمارة  -1وحدة رلم لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 شركة  ،  لشبكات نمل وتداول البٌانات   TRENDING                           AVENUEترٌندٌنج افٌنٌو   -  133

 التصدٌر-

  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



 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن لشبكات نمل وتداول البٌانات 4622برلم  25255216،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها     

 التصدٌر-

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الدلى  -ش التحرٌر 122نشاطها. ، بجهة : 

 التجارة -شركة  ،     Wow Foods For Trade And Distributionواو فودز للتجارة والتوزٌع                       -  132

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة والحلوٌات والمكسرات

 التورٌدات العمومٌة -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة -

 لتوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. -ا

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  

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

العامة والتوزٌع التجارة  -، عن  4243برلم  25255226،لٌدت فى  1555555.555باحكام الموانٌن المنظمة   ،رأس مالها   

 فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة والحلوٌات والمكسرات

 التورٌدات العمومٌة -

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة -

 لتوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. -ا

 ى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةف 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  

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

 -ش وزارة الزراعة  25 -باحكام الموانٌن المنظمة ، بجهة : الدور الحادى عشر

شركة  ،  لهذا الؽرض    Wow Foods For Trade And Distributionوالتوزٌع                       واو فودز للتجارة -  134

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

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

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

 -، عن لهذا الؽرض .  4243برلم  25255226 ،لٌدت فى 1555555.555التراخٌص البلزمة 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 

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



 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

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

 -ش وزارة الزراعة  25 -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الحادى عشر

شراء   -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -شركة  ،   االستثمار العمارى    راما لبلنشاءات واالستثمار العمارى -  125

وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات 

والترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه 

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2553لسنة  355لحساب الؽٌر مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

، عن االستثمار  4213برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز للشركة ان   ،رأس مالها    -  2552لسنة  356

شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها   -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -العمارى 

بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه المنشات علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه 

 355ترفٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم وال

أ ش احمد  45ٌجوز للشركة ان ، بجهة :  -  2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2553لسنة 

 المهندسٌن -عرابً 

ماكس للصناعات   شركة  ،   بٌع وتجارة االدوٌة ومستحضرات الجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة اومٌجا  -  121

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  5االستثمار العماري  -التصدٌر  -والكٌماوٌات وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر 

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

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

، عن بٌع وتجارة االدوٌة  4322برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

االستثمار  -التصدٌر  -ومستحضرات الجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة والكٌماوٌات وتصنٌع كل ما سبك لدي الؽٌر 

اال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم 5العماري 

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

 -شارع االمام ابو حنٌفة  15تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

 بنً سوٌؾ -طرٌك االزهري  -ً الؽربً الح

اومٌجا ماكس للصناعات   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  -  122

 نشاطها

 ، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 4322برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 بنً سوٌؾ -طرٌك االزهري  -الحً الؽربً  -شارع االمام ابو حنٌفة  15التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -مٌثاق للتنمٌة واالستثمار العمارى   شركة  ،   -  123

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة والتجارٌة . -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور -

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد -

 ٌهٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترف -

 او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -، عن  4345برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555مع مراعاة ما ورد   ،رأس مالها   

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة والتجارٌة . -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور -



 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

 شراء وبٌع وتاجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد -

 هٌه لتملٌكها او تاجٌرها او اداراتهاالامه المنشات علٌها والامه المبانى والواحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه والترفٌ -

 او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 -الحى الخامس  -ش المحور المركزى  133مع مراعاة ما ورد ، بجهة : 

مراعاه لراررئٌس جمهورٌه 2553لسنة  355مٌثاق للتنمٌة واالستثمار العمارى   شركة  ،  بمراررئٌس الوزراء رلم  -  124

 356رلم مصر العربٌه

 2552لسنه 

ٌ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 

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

برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553ة لسن 355، عن بمراررئٌس الوزراء رلم  4345

 2552لسنه 

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

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

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

 -الحى الخامس  -ش المحور المركزى  133الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

راما لبلنشاءات واالستثمار العمارى   شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -  125

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

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

،لٌدت فى  1555555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ، عن تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  4213برلم  25255225

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

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

 المهندسٌن -أ ش احمد عرابً  45على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  بمانون االستثمار وفى حالة عدم    Brilliant Plus                              Cosmeticsبرٌلٌنت بلس كوزمتكس     -  126

 كةالتزام الشر

 ،وكذا ال تتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 ً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام  4252برلم  25255224،لٌدت فى  1555555.555تلحمها بها   ،رأس مالها   

 الشركة

 ،وكذا ال تتمتع 2513لسنه  32هذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم ب

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.



 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

 اول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تز

 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 -المنطمة الثالثة -محور خدمً ثانً- 221تلحمها بها ، بجهة : لطعةرلم 

شركة  ،  و ذلن طبما  ألحكام المانون و    Brilliant Plus                              Cosmeticsبرٌلٌنت بلس كوزمتكس     -  123

 الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 4252رلم ب 25255224،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -المنطمة الثالثة -محور خدمً ثانً- 221نشاطها. ، بجهة : لطعةرلم 

المنارة العداد البرامج الصحٌه   شركة  ،  إالامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من  -  122

 أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العبلج الطبٌعً والتاهٌل

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الصحه النفسٌه

 ز طبى متخصص فى امراض المخ واالعصابالامة وتشؽٌل مرك

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الباطنه

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العظام وتلتزم الشركهبإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء

 نشاطها حتى ٌتسنى للمجالس الطبٌة المتخصصة إعمال شئونها

، عن إالامة وتشؽٌل المستشفٌات  4211برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555  تمدٌم االستشارات   ،رأس مالها 

 المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العبلج الطبٌعً والتاهٌل

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الصحه النفسٌه

 طبى متخصص فى امراض المخ واالعصابالامة وتشؽٌل مركز 

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى الباطنه

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العظام وتلتزم الشركهبإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء

 نشاطها حتى ٌتسنى للمجالس الطبٌة المتخصصة إعمال شئونها

 المهندسٌن -الدور العاشر  -هاب ناصٌه الفبلح ش ش 63تمدٌم االستشارات ، بجهة : 

المنارة العداد البرامج الصحٌه   شركة  ،  فً مجال الصحه العامه)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات  -  124

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

 ة ألنشطة الشركات العاملة فً مجالبمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد كافه الدراسات البلزمه لتجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌه والمبانً التعلٌمٌه

 رد البشرٌة.الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموا

، عن فً مجال الصحه العامه)فٌما عدا  4211برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555التجارة العامة   ،رأس مالها   

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم

 طة الشركات العاملة فً مجالبمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنش

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 اعداد كافه الدراسات البلزمه لتجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌه والمبانً التعلٌمٌه

 شرٌة.الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد الب

 المهندسٌن -الدور العاشر  -ش شهاب ناصٌه الفبلح  63التجارة العامة ، بجهة : 

 المنارة العداد البرامج الصحٌه   شركة  ،  والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -  145

 ص البلزمةإلامة وتنظٌم المإتمرات والحفبلت العامه والندوات والمعارض فٌما عدا السٌاحٌه)بشرط استصدار التراخٌ

 لكل معرض على حدة(.

 اعداد واداره برامج الرعاٌه الصحٌه

 ٌ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 والتوزٌع فٌما هو  4211برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا

 مإتمرات والحفبلت العامه والندوات والمعارض فٌما عدا السٌاحٌه)بشرط استصدار التراخٌص البلزمةإلامة وتنظٌم ال

 لكل معرض على حدة(.

 اعداد واداره برامج الرعاٌه الصحٌه

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

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

 المهندسٌن -الدور العاشر  -ش شهاب ناصٌه الفبلح  63تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : 

 حته التنفٌذٌةالمنارة العداد البرامج الصحٌه   شركة  ،  و الئ -  141

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

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 4211برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 المهندسٌن -الدور العاشر  -ش شهاب ناصٌه الفبلح  63نشاطها. ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة دور الحضانه   MINI ME PRESCHOOLمٌنى مٌى برٌسكول  -  142

 لوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللو

 ، عن الامة وتشؽٌل وادارة دور الحضانه 4212برلم  25255225،لٌدت فى  25555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزا

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 الحً العاشر الشٌخ زاٌد -المجاورة االولً  - 1نشاطها. ، بجهة : المطعة رلم 

 :32محمود دمحم تمام عمار وشرٌكه   شركة  ،  " أنشطة داخل لانون  -  143

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

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تجاره الجمله والتجزئه.

 " الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد.

 " انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه ).

 25255226،لٌدت فى  355555.555" الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل   ،رأس مالها   

 :32، عن " أنشطة داخل لانون  4231برلم 

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

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تجاره الجمله والتجزئه.

 " الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد.

 ء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه )." انشا

 -الشٌخ زاٌد  - 13الحً  - 3مج  - 36" الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل ، بجهة : فٌبل 

و 2551لسنة  1442محمود دمحم تمام عمار وشرٌكه   شركة  ،  مدٌنة فمط وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراء رلمى  -  144

 2552لسنة  1144

 :32" أنشطة خارج لانون 

 * المماوالت العامة.

 * إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وإعداد وتدرٌب الموارد البشرٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 * تجارة السٌارات.

ذا الشرط على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة به

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

، عن مدٌنة فمط وفما لمرارى رئٌس  4231برلم  25255226،لٌدت فى  355555.555االستثمار بالضمانات   ،رأس مالها   

 2552لسنة  1144و 2551نة لس 1442مجلس الوزراء رلمى 

 :32" أنشطة خارج لانون 

 * المماوالت العامة.

 * إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وإعداد وتدرٌب الموارد البشرٌة.

 * تجارة السٌارات.

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

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 -الشٌخ زاٌد  - 13الحً  - 3مج  - 36االستثمار بالضمانات ، بجهة : فٌبل 

 ص فى الطب النفسً وإعادة التؤهٌل وعبلج االدمانالهضبة لعبلج االدمان   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز طبى متخص -  145

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

بى متخصص فى الطب النفسً ، عن الامة وتشؽٌل مركز ط 4444برلم  25255254،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 وإعادة التؤهٌل وعبلج االدمان

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -المنطمة المحصورة بٌن طرٌك الفٌوم والواحات  - 2/13بلون  1نشاطها. ، بجهة : 

 32رؼدة انوردمحم حسٌندمحم وشرٌكها   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  146

 ا ، بمانشاط صناعة السٌنما ومنها إلامة أو استئجار استودٌوهات أو معامل اإلنتاج السٌنمائً أو دور العرض أو تشؽٌله-

 فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وإنتاج وعرض وتوزٌع.

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة  وتصمٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات--

 ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 32، عن انشطةداخل لانون  4431برلم  25255255،لٌدت فى  355555.555أعمال تصمٌم   ،رأس مالها   -

 نشاط صناعة السٌنما ومنها إلامة أو استئجار استودٌوهات أو معامل اإلنتاج السٌنمائً أو دور العرض أو تشؽٌلها ، بما-

 فً ذلن من تصوٌر وتحمٌض وطبع وإنتاج وعرض وتوزٌع.

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطة صناعٌة  وتصمٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز البٌانات--

 ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً.

 ات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها.أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌ-

 -اكتوبر 6 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثامنة - 12/15بلون  - 3فٌبل  -أعمال تصمٌم ، بجهة : الدور االول -

اإللكترونٌة رؼدة انوردمحم حسٌندمحم وشرٌكها   شركة  ،  وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات  -  143

 وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.-

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها.-

 درٌب علٌها.إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والت-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات .-

برلم  25255255،لٌدت فى  355555.555تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌاناتاالتصاالت وخدمات االنترنت   ،رأس مالها   -

 لكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.، عن وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإل 4431

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات.-

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها.-

 ب علٌها.إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌ-

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات .-

المجاورة  - 12/15بلون  - 3فٌبل  -تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌاناتاالتصاالت وخدمات االنترنت ، بجهة : الدور االول -

 -اكتوبر 6 -ؼرب سومٌد  -الثامنة

المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن -رؼدة انوردمحم حسٌندمحم وشرٌكها   شركة  ،  . -  142

 براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات .-

 شارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االست

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.

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

 العلمً والثمافً والفنً .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق -، عن . 4431برلم  25255255،لٌدت فى  355555.555  الامة   ،رأس مالها 

 الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات .-

 ات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشار

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال.

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

 العلمً والثمافً والفنً .

 -اكتوبر 6 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثامنة - 12/15بلون  - 3فٌبل  -الول الامة ، بجهة : الدور ا

رؼدة انوردمحم حسٌندمحم وشرٌكها   شركة  ،  وتشؽٌل الفنادق، الثابتة والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة  -  144

 واألنشطة المكملة أو المرتبطة

 و رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصةبها والتوسع فٌها، علىبذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أ

 أال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم ، وأال ٌزٌد إجمالً

 ائٌة للمشروع .مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌو

 32انشطة خارج لانون 

، عن وتشؽٌل الفنادق، الثابتة  4431برلم  25255255،لٌدت فى  355555.555إلامة و تنظٌم المإتمرات   ،رأس مالها   -

 والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة

 أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة ، واستكمال المنشآت الخاصةبها والتوسع فٌها، علىبذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة 

 أال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم ، وأال ٌزٌد إجمالً

 وائٌة للمشروع .مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌ

 32انشطة خارج لانون 

 -اكتوبر 6 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثامنة - 12/15بلون  - 3فٌبل  -إلامة و تنظٌم المإتمرات ، بجهة : الدور االول -

لكل  رؼدة انوردمحم حسٌندمحم وشرٌكها   شركة  ،  و المعارض ماعدا المعارض السٌاحٌةبشرط استصدار التراخٌص البلزمة -  255

 معرض على

 حده

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 25255255،لٌدت فى  355555.555تثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.  ،رأس مالها   االنشطة خارج لانون االس

 ، عن و المعارض ماعدا المعارض السٌاحٌةبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على 4431برلم 

 حده

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 - 12/15بلون  - 3فٌبل  -لحوافز الواردة بذات المانون. ، بجهة : الدور االول االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و ا

 -اكتوبر 6 -ؼرب سومٌد  -المجاورة الثامنة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -الشمس والنور   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل مخبز بلدي  -  251

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

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

 ول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن " الامة وتشؽٌل مخبز بلدي  4553برلم  25255254،لٌدت فى  5555.555،رأس مالها     

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

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 البلزمة 

 -البدرشٌن  -ا ، بجهة : سمارة خلؾ الوحدة المحلٌة لمباشرة نشاطه

 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -شركة  ،      BUSINESS GATEبوابة االعمال   -  252

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355رلم مع مراعاه المرار الوزارى 

 الترخٌص بها 

 المماوالت العامة -

 المماوالت المتخصصة -

 االستثمار العمارى . -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة-

،لٌدت فى  1555555.555ً تجعلها لابلة لبلستزراع.   ،رأس مالها   استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة الت -

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -، عن  4556برلم  25255254

 الفندلٌه و وفما لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512ة لسن 355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها 

 المماوالت العامة -

 المماوالت المتخصصة -

 االستثمار العمارى . -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة-

 -خلؾ مساكن الزراعٌٌن  -بلة لبلستزراع. ، بجهة : كٌمان فارس استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لا -

 -الفٌوم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط   BUSINESS GATEبوابة االعمال   -  253

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 راع ولٌس الري بطرٌك الؽمراالستز

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 إلامة المزارع السمكٌة . -

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

 المٌام بؤعمال الدٌكور والتصمٌم -

، عن  4556برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها    -التصدٌر  -

 واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 الري الحدٌثة فى فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 إلامة المزارع السمكٌة . -

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

 بؤعمال الدٌكور والتصمٌمالمٌام  -

 -الفٌوم  -خلؾ مساكن الزراعٌٌن  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة : كٌمان فارس  -التصدٌر  -

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والمربات    Fresh Foodفرٌش فود للصناعات الؽذائٌة وتعبئتها  -  254

 لشوربة الجافة والبصل المجفؾ واألعشابوالعصائر والمرله وا

 واللحوم المصنعة واألسمان المصنعة ومعجون الطماطم ولب الفاكهة المجمدة والخضروات الطازجة والمجمدة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ األرز والسكر والبمولٌات والزٌت ومركزات العصائر والمواد الؽذائٌة.

 مٌع أنواع العبوات وباألخص العبوات الكرتونٌة وعبوات الصفٌح.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ج

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرتون.

، عن الامة وتشؽٌل  4442برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 بة الجافة والبصل المجفؾ واألعشابمصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والمربات والعصائر والمرله والشور

 واللحوم المصنعة واألسمان المصنعة ومعجون الطماطم ولب الفاكهة المجمدة والخضروات الطازجة والمجمدة.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ األرز والسكر والبمولٌات والزٌت ومركزات العصائر والمواد الؽذائٌة.

 أنواع العبوات وباألخص العبوات الكرتونٌة وعبوات الصفٌح.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع 

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرتون.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -كرداسة -بجوار مصنع انجوي  -طرٌك البراجٌل كومبرة  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : امتداد أحمد عرابً 

كة  ،  او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها شر   Fresh Foodفرٌش فود للصناعات الؽذائٌة وتعبئتها  -  255

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و  4442برلم  25255256،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -كرداسة -بجوار مصنع انجوي  -طرٌك البراجٌل كومبرة  -نشاطها. ، بجهة : امتداد أحمد عرابً 

 مكان للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  االستثمار العمارى . -  256

 ماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةالم

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 لري بطرٌك الؽمراالستزراع ولٌس ا

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 4554برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555تجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه /صرفصحى   ،رأس مالها   

 ، عن االستثمار العمارى .

 العامة والمتخصصة والمتكاملة المماوالت

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 رٌك الؽمراالستزراع ولٌس الري بط

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 5بالعماررلم  -بالدور الثانى فوق االرضى  - 6تجهٌز االراضى بمرافك البنٌه االساسٌه)مٌاه /صرفصحى ، بجهة : الشمة رلم 

 - العجوزه-شارع جامعة الدول العربٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مكان للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار -  253

 وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .

 التصدٌر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة

 ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

 1555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً   ،رأس مالها   

 ، عن / كهرباء / تلٌفونات / طرق( واستؽبللها بالتملٌن او االٌجار 4554برلم  25255256،لٌدت فى 

 وتنسٌك الحدائك والطرق والمٌادٌن

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .

 التصدٌر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة

 ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

لدور با - 6ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً ، بجهة : الشمة رلم 

 -العجوزه -شارع جامعة الدول العربٌة 5بالعماررلم  -الثانى فوق االرضى 

 مكان للتنمٌة العمرانٌة   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -  252

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحم

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

 نشاطها.

 ، عن تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4554برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -العجوزه -شارع جامعة الدول العربٌة 5بالعماررلم  -بالدور الثانى فوق االرضى  - 6نشاطها. ، بجهة : الشمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عمان هٌلز لبلستثمار والتنمٌهة العمارٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -  254

 االستثمار العمارى .

 ً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استصبلح وتجهٌز األراض

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

 ى وفٌما عدا المدارسالامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانو

 الدولٌة(

 إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل معاهد التعلٌم الفنً .

 إنشاء الجامعات

، عن المماوالت العامة والمتكاملة  4512برلم  25255254،لٌدت فى  55555555.555التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

 والمتخصصة

 االستثمار العمارى .

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.استصبلح وتجهٌز األراضً 

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

 وفٌما عدا المدارسالامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى 

 الدولٌة(

 إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل معاهد التعلٌم الفنً .

 إنشاء الجامعات

 الشٌخ زاٌد -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  - 44الكٌلو  -( 2منتجع افك ) -456التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة : فٌبل 

 عمان هٌلز لبلستثمار والتنمٌهة العمارٌة   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا -  215

 التورٌدات العمومٌة

 الامة وتشؽٌل وادارة دور الحضانه لبلطفال

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

  

 ، عن فٌما هو مسموح به لانونا 4512برلم  25255254،لٌدت فى  55555555.555،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل وادارة دور الحضانه لبلطفال

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 الشٌخ زاٌد -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  - 44الكٌلو  -( 2منتجع افك ) -456نشاطها. ، بجهة : فٌبل 

 :32شركة  ،  انشطة من داخل ق    CONNEC  ME FOR EDUCATIONكونن مى للتعلٌم  -  211

 ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن -

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

 :32انشطة من خارج ق -

 التدرٌب على اللؽة االنجلٌزٌة-

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

على ان ال   ،رأس مالها    2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 :32، عن انشطة من داخل ق  4521برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555

 تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل -

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

 :32انشطة من خارج ق -

 التدرٌب على اللؽة االنجلٌزٌة-

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

 24و 23على ان ال ، بجهة : مكتب  2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 الشٌخ زاٌد - 14مول اكسنت 

 شركة  ،  تتمتع   CONNEC  ME FOR EDUCATIONكونن مى للتعلٌم  -  212

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون 

اونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

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

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

 ، عن تتمتع 4521برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون 

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

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

 23باشرة نشاطها ، بجهة : مكتب الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 الشٌخ زاٌد - 14مول اكسنت  24و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  والخامات الدوائٌة والفٌتامٌنات واالسمدة الورلٌه   Medicمٌدٌن لؤلدوٌة البٌطرٌة  -  213

 عمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةبا

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لتراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

 ، عن والخامات الدوائٌة والفٌتامٌنات واالسمدة الورلٌه 4236برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 باشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لم

 مٌدان الرماٌه -عمارات ظباط الرماٌة  124نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   EITCOاٌتكو للتجارة الدولٌة   -  214

   

كافة التراخٌص البلزمة ، عن وعلى الشركة الحصول على  4254برلم  25255226،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 -الفٌوم  -البوسته  -ش سعد زؼلول  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة العجماوي

شركة  ،  " تجارة األدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة    EITCOاٌتكو للتجارة الدولٌة   -  215

 كٌماوٌات والمستلزمات الطبٌة واالعبلؾ تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌرواالؼذٌة الخاصة واالساسٌة والمواد الخام وال

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

، عن " تجارة األدوٌة ومستحضرات التجمٌل  4254برلم  25255226،لٌدت فى  2555555.555من الجهات   ،رأس مالها   

اوٌات والمستلزمات الطبٌة واالعبلؾ والمكمبلت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة واالؼذٌة الخاصة واالساسٌة والمواد الخام والكٌم

 تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -الفٌوم  -البوسته  -ش سعد زؼلول  -من الجهات ، بجهة : عمارة العجماوي

 شركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض    EITCOاٌتكو للتجارة الدولٌة   -  216

 لتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة" التجارة العامة وا

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

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

 2555555.555وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض  4254برلم  25255226،لٌدت فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة" التجارة العامة و

ٌ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 

ش  -والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : عمارة العجماويوذلن طبما الحكام المانون 

 -الفٌوم  -البوسته  -سعد زؼلول 

روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً  -  213

 بلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرمخصصة ألؼراض االستص

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

،لٌدت  1555555.555" تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج   ،رأس مالها   

، عن واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة  4351برلم  25255225فى 

 االستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرألؼراض االستصبلح و

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسم

 -شارع اللواء احمد حمدى  134" تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج ، بجهة : 

 -الحى المتمٌز 

 روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. -  212

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 لخٌولتربٌه ا -1" 

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -2

" تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  و مراعاه لرار 2553لسنة  355مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2552 

،لٌدت فى  1555555.555" االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك   ،رأس مالها   

 ، عن البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 4351برلم  25255225

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 لتربٌه الخٌو -1" 

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -2

" تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

لسنه  356س جمهورٌه مصر العربٌه رلم و مراعاه لرار رئٌ 2553لسنة  355مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2552 

 -شارع اللواء احمد حمدى  134" االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك ، بجهة : 

 -الحى المتمٌز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌر -  214

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

" ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح 

 واالستزراع

( سواء كانت تحت سطح  b.o.tالجراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشؽٌل وإعادة التسلٌم)  إلامة أو إدارة وتشؽٌل -و " 

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

، عن خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة  4351برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555"   ،رأس مالها   

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355ناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم سٌ

" ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح 

 واالستزراع

( سواء كانت تحت سطح  b.o.tراجات متعددة الطوابك بنظام اإلنشاء والتشؽٌل وإعادة التسلٌم) إلامة أو إدارة وتشؽٌل الج -و " 

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

 -الحى المتمٌز  -شارع اللواء احمد حمدى  134" ، بجهة : 

بحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات روٌال للحلول الهندسٌة   شركة  ،  إعداد الدراسات وال -  225

 االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة

 " تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة

 " األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة

ٌ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 

، عن إعداد الدراسات والبحوث  4351برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     وذلن طبما الحكام المانون 

 الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة

 " تخطٌط وإلامة وتنمٌه المناطك العمرانٌة

 " األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة

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

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

 -الحى المتمٌز  -شارع اللواء احمد حمدى  134ة : وذلن طبما الحكام المانون ، بجه

الامة وتشؽٌل مصنع ؼربلة وتعبئه وطحن النباتات الطبٌه والعطرٌه  -شركة  ،  التصدٌر    Top Herbsتوب هربس  -  221

ه األنشطه . و وذلن دون االخبل بؤحكام الموانٌن السارٌة ؛ و بشرط إستصدار التراخٌص البلزمه للممارسه هذ -وتجفٌؾ البصل  

ٌجوز للشركه أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فً الخارج ؛ كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون.   ،رأس 

الامة وتشؽٌل مصنع ؼربلة وتعبئه وطحن النباتات  -، عن التصدٌر  4256برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555مالها   

وذلن دون االخبل بؤحكام الموانٌن السارٌة ؛ و بشرط إستصدار التراخٌص البلزمه للممارسه  -الطبٌه والعطرٌه وتجفٌؾ البصل  

ه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد هذه األنشطه . و ٌجوز للشركه أن تشترن بؤى وج

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فً الخارج ؛ كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام 

 -شٌم المرحله الثانٌه بكوم او -( المنطمه الصناعٌه 25و14المانون. ، بجهة : لطعة أرض رلم )

شركة  ،  مصر او فً الخارج ,كما    Men s    Club Collection  For  Tradingمٌنز كلوب كولٌكشن للتجاره      -  222

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ا

 نشاطها.

، عن مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  4325برلم  25255252،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحك

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

 -العجوزه  -شارع السودان  - 314نشاطها. ، بجهة : عماررلم 

ات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات شركة  ،  تمدٌم االستشار   USCOالعالمٌة لبلستشارات العلمٌة  -  223

 والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة

 لتنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس المال والئحته ا 23فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها- -

ت ، عن تمدٌم االستشارا 4414برلم  25255253،لٌدت فى  15555.555حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة   ،رأس مالها    -

) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

من لانون سوق رأس  23المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 تنفٌذٌة( .المال والئحته ال

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها- -

 -ش الهرم  -االرٌزونا  -برج الشٌخ  -مكرر ش الشهٌد عبد المنعم  6حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة ، بجهة :  -

 شركة  ،  البلزمة ألؼراض البترول .   USCOالعالمٌة لبلستشارات العلمٌة  -  224

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 ٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال علوم االرض والهندسهالامة وتشؽ-

 إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع-

برلم  25255253،لٌدت فى  15555.555االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌةبواسطة النالبلت المتخصصة   ،رأس مالها   

 ، عن البلزمة ألؼراض البترول . 4414

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى مجال علوم االرض والهندسه-

 إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع-

 -برج الشٌخ  -مكرر ش الشهٌد عبد المنعم  6:  االستخدام من مدن ولرى وموالع تنمٌةبواسطة النالبلت المتخصصة ، بجهة

 -ش الهرم  -االرٌزونا 

 شركة  ،  أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول   USCOالعالمٌة لبلستشارات العلمٌة  -  225

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 ، عن أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول 4414برلم  25255253،لٌدت فى  15555.555نشاطها  ،رأس مالها   

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -ش الهرم  -االرٌزونا  -برج الشٌخ  -مكرر ش الشهٌد عبد المنعم  6نشاطها ، بجهة : 

تجارة المبلبس الجاهزة -شركة  ،      Men s    Club Collection  For  Tradingمٌنز كلوب كولٌكشن للتجاره      -  226

 5واالحذٌة واالكسسوارات

 االستٌراد والتصدٌر-

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121مانون رلم تلتزم الشركة باحكام ال

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

تجارة -، عن  4325برلم  25255252،لٌدت فى  2555555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 5المبلبس الجاهزة واالحذٌة واالكسسوارات

 االستٌراد والتصدٌر-

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121م تلتزم الشركة باحكام المانون رل

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو

 -العجوزه  -شارع السودان  - 314او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً ، بجهة : عماررلم 

شركة  ،  " إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات    D & Dدي اند دي الدارة المطاعم  -  223

 ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه -" تورٌد وتجهٌز الوجبات الجاهزة 

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

 255555.555 السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها  

، عن " إلامة وتشؽٌل وإدارة المطاعم والكافٌترٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا  4664برلم  25255213،لٌدت فى 

 الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواي

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -" تورٌد وتجهٌز الوجبات الجاهزة 

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

الدور  154- 4 السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : المحل رلم

 -اكتوبر  6حدائك  -الواحات  -16لطعة  -جولؾ رٌزٌدانس  -مجمع الخدمات  -االرضً 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    D & Dدي اند دي الدارة المطاعم  -  222

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4664برلم  25255213،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

جولؾ  -مجمع الخدمات  -الدور االرضً  154- 4الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المحل رلم 

 -اكتوبر  6حدائك  -الواحات  -16لطعة  -رٌزٌدانس 

ٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وانتاج اجهزة اطفاء الحرٌك بانواعها االخو -  224

 واحجامها المختلفة وادوات االمن الصناعى

 والدفاع المدنى وانتاج ؼازاتصناعٌة واجهزة ومعدات اطفاء الحرٌك ودوالٌب الحفظ ودوالٌب الهموزرٌل وانظمة

 ٌدوى واالتوماتٌكى والتلمائى وخراطٌم االطفاء بجمٌع انواعها وحنفٌات الحرٌك بجمٌع انواعها واحجامهااالطفاء ال

 والباشبورى بجمٌع االنواع وطفاٌات الحرٌك البودرة الجافةبجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555الحرٌك ثانى اكسٌد الكربون   ،رأس مالها   

 لتصنٌع وتجمٌع وانتاج اجهزة اطفاء الحرٌك بانواعها واحجامها المختلفة وادوات االمن الصناعى

 والدفاع المدنى وانتاج ؼازاتصناعٌة واجهزة ومعدات اطفاء الحرٌك ودوالٌب الحفظ ودوالٌب الهموزرٌل وانظمة

 االتوماتٌكى والتلمائى وخراطٌم االطفاء بجمٌع انواعها وحنفٌات الحرٌك بجمٌع انواعها واحجامهااالطفاء الٌدوى و

 والباشبورى بجمٌع االنواع وطفاٌات الحرٌك البودرة الجافةبجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1الحرٌك ثانى اكسٌد الكربون ، بجهة : محل رلم 

االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وانتاج اجهزة اطفاء الحرٌك بانواعها  -  235

 واحجامها المختلفة وادوات االمن الصناعى

 لٌب الهموزرٌل وانظمةوالدفاع المدنى وانتاج ؼازاتصناعٌة واجهزة ومعدات اطفاء الحرٌك ودوالٌب الحفظ ودوا

 االطفاء الٌدوى واالتوماتٌكى والتلمائى وخراطٌم االطفاء بجمٌع انواعها وحنفٌات الحرٌك بجمٌع انواعها واحجامها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والباشبورى بجمٌع االنواع وطفاٌات الحرٌك البودرة الجافةبجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء

، عن الامة وتشؽٌل مصنع  4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555ربون   ،رأس مالها   الحرٌك ثانى اكسٌد الك

 لتصنٌع وتجمٌع وانتاج اجهزة اطفاء الحرٌك بانواعها واحجامها المختلفة وادوات االمن الصناعى

 هموزرٌل وانظمةوالدفاع المدنى وانتاج ؼازاتصناعٌة واجهزة ومعدات اطفاء الحرٌك ودوالٌب الحفظ ودوالٌب ال

 االطفاء الٌدوى واالتوماتٌكى والتلمائى وخراطٌم االطفاء بجمٌع انواعها وحنفٌات الحرٌك بجمٌع انواعها واحجامها

 والباشبورى بجمٌع االنواع وطفاٌات الحرٌك البودرة الجافةبجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1بجهة : محل رلم  الحرٌك ثانى اكسٌد الكربون ،

بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة وانظمة اؾ ام  CO2االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،   -  231

 وماٌلزمها 255

 ة واجهزة اطفاء الحرٌك الفوموالمبٌرات المختلفة( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلف -من )مجموعةراس 

 المٌكانٌكى )الرؼوى المٌكانٌكى( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واللواكر والخراطٌم الخاصةبانظمة

 وجمٌع لطع الؽٌار البلزمة لذلن )من مجموعةراس واالمبٌرات المختلفة( CO2اطفاء الحرٌك ثانى اكسٌد الكربون 

 25255256،لٌدت فى  4555555.555ودوالٌب   ،رأس مالها    NOVICرٌك التى تعمل بؽاز النوفنوانظمة واجهزة اطفاء الح

 وماٌلزمها 255بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة وانظمة اؾ ام  CO2، عن  4441برلم 

 والمبٌرات المختلفة( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء الحرٌك الفوم -من )مجموعةراس 

 المٌكانٌكى )الرؼوى المٌكانٌكى( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واللواكر والخراطٌم الخاصةبانظمة

 ٌار البلزمة لذلن )من مجموعةراس واالمبٌرات المختلفة(وجمٌع لطع الؽ CO2اطفاء الحرٌك ثانى اكسٌد الكربون 

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1ودوالٌب ، بجهة : محل رلم  NOVICوانظمة واجهزة اطفاء الحرٌك التى تعمل بؽاز النوفن

ختلفة واجهزة وانظمة اؾ ام بجمٌع المماسات واالحجام والسعات الم CO2االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،   -  232

 وماٌلزمها 255

 والمبٌرات المختلفة( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء الحرٌك الفوم -من )مجموعةراس 

 المٌكانٌكى )الرؼوى المٌكانٌكى( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واللواكر والخراطٌم الخاصةبانظمة

 وجمٌع لطع الؽٌار البلزمة لذلن )من مجموعةراس واالمبٌرات المختلفة( CO2رٌك ثانى اكسٌد الكربون اطفاء الح

 25255256،لٌدت فى  4555555.555ودوالٌب   ،رأس مالها    NOVICوانظمة واجهزة اطفاء الحرٌك التى تعمل بؽاز النوفن

 وماٌلزمها 255فة واجهزة وانظمة اؾ ام بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختل CO2، عن  4441برلم 

 والمبٌرات المختلفة( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واجهزة اطفاء الحرٌك الفوم -من )مجموعةراس 

 المٌكانٌكى )الرؼوى المٌكانٌكى( بجمٌع المماسات واالحجام والسعات المختلفة واللواكر والخراطٌم الخاصةبانظمة

 وجمٌع لطع الؽٌار البلزمة لذلن )من مجموعةراس واالمبٌرات المختلفة( CO2ثانى اكسٌد الكربون  اطفاء الحرٌك

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1ودوالٌب ، بجهة : محل رلم  NOVICوانظمة واجهزة اطفاء الحرٌك التى تعمل بؽاز النوفن

 حرٌك الهموزرٌل ولطع ؼٌارها بجمٌعاالخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  ال -  233



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ممساتها المختلفة وكذلن دوالٌب الحفظ الخاصةبخراطٌم الحرٌك المختلفة والعربات الخاصةبطفاٌات الحرٌك بمختلؾ

 االحجام وانظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئة

فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةتورٌد وتركٌب انظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة التجارة العامة والتوزٌع 

 ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةالامة وتشؽٌل مراكز الصٌانة للمعدات واالجهزة السابمة

 ، عن الحرٌك الهموزرٌل ولطع ؼٌارها بجمٌع 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555االستٌراد   ،رأس مالها   

 ممساتها المختلفة وكذلن دوالٌب الحفظ الخاصةبخراطٌم الحرٌك المختلفة والعربات الخاصةبطفاٌات الحرٌك بمختلؾ

 االحجام وانظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئة

ة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةتورٌد وتركٌب انظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة التجارة العام

 ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةالامة وتشؽٌل مراكز الصٌانة للمعدات واالجهزة السابمة

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1االستٌراد ، بجهة : محل رلم 

 االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  الحرٌك الهموزرٌل ولطع ؼٌارها بجمٌع -  234

 ممساتها المختلفة وكذلن دوالٌب الحفظ الخاصةبخراطٌم الحرٌك المختلفة والعربات الخاصةبطفاٌات الحرٌك بمختلؾ

 ادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةاالحجام وانظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة ووسائل و

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةتورٌد وتركٌب انظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة 

 بمةووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةالامة وتشؽٌل مراكز الصٌانة للمعدات واالجهزة السا

 ، عن الحرٌك الهموزرٌل ولطع ؼٌارها بجمٌع 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555االستٌراد   ،رأس مالها   

 ممساتها المختلفة وكذلن دوالٌب الحفظ الخاصةبخراطٌم الحرٌك المختلفة والعربات الخاصةبطفاٌات الحرٌك بمختلؾ

 لة ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةاالحجام وانظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسر

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةتورٌد وتركٌب انظمة االنذار المبكرضد الحرٌك والسرلة 

 ووسائل وادوات تعبئة الؽازات المتطورةصدٌمة البٌئةالامة وتشؽٌل مراكز الصٌانة للمعدات واالجهزة السابمة

 -الوراق  -طناش  - 1رلم بالعمارة 1االستٌراد ، بجهة : محل رلم 

 االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  و التصدٌر -  235

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 هات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الج

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

ت السالفة   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئا

 ، عن و التصدٌر 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 1لفة ، بجهة : محل رلم او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السا

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم 

 االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  و التصدٌر -  236

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

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

 ، عن و التصدٌر 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 زمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البل

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

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

 1وز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة ، بجهة : محل رلم او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌج

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم 

 االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  او تشترٌها او -  233

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 نشاطها.

 ، عن او تشترٌها او 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1نشاطها. ، بجهة : محل رلم 

 االخوٌن لتكنولوجٌا وهندسة االطفاء   شركة  ،  او تشترٌها او -  232

 كام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألح

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

 نشاطها.

 ، عن او تشترٌها او 4441برلم  25255256،لٌدت فى  4555555.555،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون 

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

 -الوراق  -طناش  - 1بالعمارةرلم  1نشاطها. ، بجهة : محل رلم 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن شركة  ،  طبما الحكام المانون وال   Opera Land Markاوبرا الند مارن   -  234

 25555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

والمرارات  ، عن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 4536برلم  25255215،لٌدت فى 

 -الهرم -ش الهرم 235السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    Opera Land Markاوبرا الند مارن   -  245

 التورٌدات العمومٌة

 ٌوترتجارة وتورٌد مستلزمات الكمب

 " الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 االستثمار والتسوٌك العمارى  -" 

 المماوالت العامة-

ٌ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 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  4536برلم  25255215،لٌدت فى  25555.555وذلن   ،رأس مالها   

 لانونا 

 التورٌدات العمومٌة

 تجارة وتورٌد مستلزمات الكمبٌوتر

 امة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة" ال

 االستثمار والتسوٌك العمارى  -" 

 المماوالت العامة-

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

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

 -الهرم -ش الهرم 235وذلن ، بجهة : 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك  -شركة  ،      Osiris Sun Hotelاوزورٌس صن سٌت الفندلٌة  -  241

واستكمال  5ٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة بها من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاح

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  5المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها  

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

 -، عن  4551برلم  25255215،لٌدت فى  555555.555السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   

حٌة واالنشطة المكملة او المرتبطة بها من خدمٌة الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  5واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فٌها   5وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة 

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 ، بجهة : ابو صٌر 

 البدرشٌن -بجوار مدرسة دكتور خلٌل البلمعً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح شركة  ،  المانون والئحتة التنف   Osiris Sun Hotelاوزورٌس صن سٌت الفندلٌة  -  242

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  4551برلم  25255215،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

بجوار  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ابو صٌر واللوائح والمرارات السارٌة 

 البدرشٌن -مدرسة دكتور خلٌل البلمعً 

 :32فارما تونكس للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  243

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الطبٌة

 واالؼذٌة والتصنٌع لدى الؽٌر لكل ما سبك.

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً . البٌانات و

 :32انشطة من خارج ق   -

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة - 

برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555فى شان تنظٌم   ،رأس مالها    1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

 :32، عن انشطة من داخل ق  4562

 ؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالجهزة الطبٌةالامة وتش

 واالؼذٌة والتصنٌع لدى الؽٌر لكل ما سبك.

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

 تعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .البٌانات و أنشطة ال

 :32انشطة من خارج ق   -

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة - 

الحى  - 1برج رلم  -الدور الخامس  3فى شان تنظٌم ، بجهة : مكتب رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

 -سٌتى ستارز  -العاشر

 اعات الدوائٌة   شركة  ،  اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفارما تونكس للصن -  244

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستمل

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

، عن  4562برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز   ،رأس مالها   

 اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة

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



 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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 شطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلن

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

سٌتى  -الحى العاشر - 1برج رلم  -الدور الخامس  3االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز ، بجهة : مكتب رلم 

 -ستارز 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -فارما تونكس للصناعات الدوائٌة   شركة  ،  الواردة بذات المانون  -  245

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن الواردة بذات المانون  4562برلم  25255211فى  ،لٌدت 55555.555

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

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

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

 -سٌتى ستارز  -الحى العاشر - 1برج رلم  -الدور الخامس  3مكتب رلم 

ٌجوز للشركة ان  5الطباعة لدي الؽٌر  -التورٌدات العمومٌه  -شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن    MR Printماستر برنت  -  246

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

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

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

التورٌدات  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4652برلم  25255213 ،لٌدت فى 55555.555،رأس مالها     5لمباشرة نشاطها 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  5الطباعة لدي الؽٌر  -العمومٌه 

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

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

 -اة علٌان منش -شارع ابو زٌد بدر  - 53، بجهة : عمار  5وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 بوالق الدكرور

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات-كرٌتور للتصمٌمات والمشروعات الهندسٌة   شركة  ،   -  243

تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةاالشراؾ على تنفٌذ -

 صمٌمات الهندسٌةالت-المشروعاتاعداد 

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

،لٌدت  155555.555بشان شركات االدارة   ،رأس مالها    2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات-، عن  4542برلم  25255212فى 

التمٌٌم بمناسبةزٌادةاالشراؾ على تنفٌذ تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةب-

 التصمٌمات الهندسٌة-المشروعاتاعداد 

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 11ب الحى ال  66بشان شركات االدارة ، بجهة : عماررلم  2512لسنة  355دارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إ

 -الشٌخ زاٌد  - 255شمة  3مج 



 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

 كرٌتور للتصمٌمات والمشروعات الهندسٌة   شركة  ،  الفندلٌه و وفما لما ورد -  242

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355المرار الوزارى رلم  مع مراعاه

 الترخٌص بها

 المماوالت العامة

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

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

، عن الفندلٌه و وفما  4542برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون   ،رأس مالها   

 لما ورد

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355لوزارى رلم مع مراعاه المرار ا

 الترخٌص بها

 المماوالت العامة

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

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

 -الشٌخ زاٌد  - 255شمة  3مج  11ب الحى ال  66تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : عماررلم 

 كرٌتور للتصمٌمات والمشروعات الهندسٌة   شركة  ،  و الئحته التنفٌذٌة -  244

 اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مر

 نشاطها.

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 4542برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

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

 -الشٌخ زاٌد  - 255شمة  3مج  11ب الحى ال  66نشاطها. ، بجهة : عماررلم 

 رواد البناء الحدٌث للمماوالت والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة -  255

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

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

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة 4443برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     



 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

 حة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصل

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراع

 -فٌصل -الطوابك -ش الدكتور احمد زوٌل كعبٌش سابما 62نشاطها. ، بجهة : 

مات التعلٌمٌه ) فٌما ال ٌجاوز ابناء عزت جوهر للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخد -  251

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  5مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌه( 

 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  5ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

، عن الامة وتشؽٌل وادارة  4452برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  5التعلٌمٌه ) فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي وفٌما عدا المدارس الدولٌه(  المدارس وتمدٌم الخدمات

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

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

 بشتٌل -ش ترعة الزمر  35مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة :  5والئحتة التنفٌذٌة 

افة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ابناء عزت جوهر للخدمات التعلٌمٌة   شركة  ،  الشركة الحصول على ك -  252

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  4452برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555مالها   

 بشتٌل -ش ترعة الزمر  35بجهة : 

 ة والمتخصصة والمتكاملةالمماوالت العام-شركة  ،     FUTURE BUILDERSفٌوتشر بٌلدرز لبلنشاءات   -  253

 االستثمار والتسوٌك العمارى .-

 صرؾ (–مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء -

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند سكٌب(-

 ٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع ف-

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها-

-، عن  4435برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ   ،رأس مالها   -

 صصة والمتكاملةالمماوالت العامة والمتخ

 االستثمار والتسوٌك العمارى .-

 صرؾ (–مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء -

 المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند سكٌب(-

 سموح به لانونا / التورٌدات العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو م-

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها-

 -المنٌب  -طرٌك الكنٌسة  -شارع عبد الوالى  3الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ ، بجهة : -

 شركة  ،  الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها   FUTURE BUILDERSفٌوتشر بٌلدرز لبلنشاءات   -  254

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-



 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

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 إلامة و تنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة( والمإتمرات والحفبلت العامةبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل

 معرض على حده

، عن الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة  4435برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555تنمٌب عن   ،رأس مالها   ال

 وتوصٌبلتها

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 إلامة و تنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة( والمإتمرات والحفبلت العامةبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل

 معرض على حده

 -المنٌب  -طرٌك الكنٌسة  -شارع عبد الوالى  3، بجهة : التنمٌب عن 

 شركة  ،  الخامات التعدٌنٌة واستؽبلل المناجم و المحاجر   FUTURE BUILDERSفٌوتشر بٌلدرز لبلنشاءات   -  255

 رفٌهٌةإلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة وت

 ورٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌة

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

،  4435برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض   ،رأس مالها   فً 

 عن الخامات التعدٌنٌة واستؽبلل المناجم و المحاجر

 إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة

 ٌاضٌة وتجارٌة و ثمافٌةور

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 -المنٌب  -طرٌك الكنٌسة  -شارع عبد الوالى  3التٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض ، بجهة : فً هاتٌن الح

شركة  ،  االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة    FUTURE BUILDERSفٌوتشر بٌلدرز لبلنشاءات   -  256

 فى



 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

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355ها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادرب

 .2552 

 إنشاء وادارة وتشؽٌل محطات الخرسانة الجاهزة

 ٌ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   ،رأس 

 ، عن االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى 4435برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555مالها   

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم  فٌما

 .2552 

 إنشاء وادارة وتشؽٌل محطات الخرسانة الجاهزة

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

 3لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : او التً 

 -المنٌب  -طرٌك الكنٌسة  -شارع عبد الوالى 

 شركة  ،  او   FUTURE BUILDERSفٌوتشر بٌلدرز لبلنشاءات   -  253

 ئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و ال

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

 نشاطها.

 ، عن او 4435برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعا

 -المنٌب  -طرٌك الكنٌسة  -شارع عبد الوالى  3نشاطها. ، بجهة : 

 : 32نون شركة  ،  انشطة داخل لا   Bite Worx For It And Consultationsباٌت وركس للبرمجٌات واالستشارات  -  252

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

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات.-

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -

 ات بمختلؾ أنواعها.أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسب -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -



 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

 : 32انشطة خارج لانون  -

 : 32، عن انشطة داخل لانون  4434برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555تمدٌم االستشارات )   ،رأس مالها    -

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

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات.-

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -

 : 32انشطة خارج لانون  -

 -الشٌخ زاٌد  -السابع الحً  -شارع الحكمة - 63تمدٌم االستشارات ) ، بجهة : عمارة  -

دار الهندسه للمماوالت   شركة  ،  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  254

،لٌدت فى  155555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4254رلم ب 25255224

 -الهرم   -ابراج الحرم  -ش المجزر االلً  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

توزٌع وتورٌد وتسوٌك األدوٌة البٌطرٌة واالمصال واللمحات وإضافات األعبلؾ الدولٌة الدوائٌة   شركة  ،  جارة و -  265

 والمطهرات والمبٌدات والمكمبلت

 الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة ومستلزمات الصٌدلٌات.

 ت والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌلالتصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة البٌطرٌة وإضافات األعبلؾ والمطهرات والمبٌدا

 واألجهزة الطبٌة والمستلزمات الطبٌة والمعملٌة ومستلزمات الصٌدلٌات.

 التوكٌبلت التجارٌة

برلم  25255252،لٌدت فى  25555.555بشان تنظٌم اعمال   ،رأس مالها    1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

وتورٌد وتسوٌك األدوٌة البٌطرٌة واالمصال واللمحات وإضافات األعبلؾ والمطهرات والمبٌدات  ، عن جارة وتوزٌع 4341

 والمكمبلت

 الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واألجهزة الطبٌة والمعملٌة ومستلزمات الصٌدلٌات.

 مكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌلالتصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة البٌطرٌة وإضافات األعبلؾ والمطهرات والمبٌدات وال

 واألجهزة الطبٌة والمستلزمات الطبٌة والمعملٌة ومستلزمات الصٌدلٌات.

 التوكٌبلت التجارٌة

 6 -التوسعات الشمالٌة-1435عمارة -2بشان تنظٌم اعمال ، بجهة : الدور  1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 -اكتوبر

 دوائٌة   شركة  ،  الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اىالدولٌة ال -  261

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



 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

 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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 4341برلم  25255252،لٌدت فى  25555.555مع   ،رأس مالها   

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 -التوسعات الشمالٌة-1435عمارة -2مع ، بجهة : الدور 

الدولٌة الدوائٌة   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  262

 البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4341برلم  25255252،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -التوسعات الشمالٌة-1435عمارة -2نشاطها. ، بجهة : الدور 

 :32هشام أشرؾ دمحم سامً وشركاه   شركة  ،  " نشاط داخل لانون  -  263

% سنوٌا بالمجان من الحاالت 15كز طبى متخصص فى أمراض الملب والمسطرة واألوعٌة الدموٌة بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل مر

 التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.

 إعمال شئونها.تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتً ٌتسنً للمجالس الطبٌة المتخصصة 

 :32" نشاط خارج 

شراء وبٌع وتؤجٌر ) عدا التؤجٌر التموٌلً ( واستئجار المعدات واألدوات والسٌارات الطبٌة المتخصصة المجهزة طبٌا والمستشفٌات 

 :32، عن " نشاط داخل لانون  4453برلم  25255253،لٌدت فى  355555.555المجهزة   ،رأس مالها   

% سنوٌا بالمجان من الحاالت 15طبى متخصص فى أمراض الملب والمسطرة واألوعٌة الدموٌة بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل مركز 

 التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها.

 ال شئونها.تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبٌة المتخصصة فور لٌامها ببدء نشاطها حتً ٌتسنً للمجالس الطبٌة المتخصصة إعم

 :32" نشاط خارج 

شراء وبٌع وتؤجٌر ) عدا التؤجٌر التموٌلً ( واستئجار المعدات واألدوات والسٌارات الطبٌة المتخصصة المجهزة طبٌا والمستشفٌات 

 -مٌدان المساحة  -شارع الدكتور السلولً  12المجهزة ، بجهة : 

 هشام أشرؾ دمحم سامً وشركاه   شركة  ،  طبٌا. -  264



 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

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

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

 ، عن طبٌا. 4453برلم  25255253،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

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

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

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

 -مٌدان المساحة  -شارع الدكتور السلولً  12الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

:  2513لسنة  32شركة  ،  انشطة داخل لانون    Emdad For Industrial Developmentامداد للتنمٌة الصناعٌة  -  265

 -اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات  -اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة 

التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجنب  -انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة 

 -انشاء مبانى مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات  -عات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة رإوس االموال والمشرو

،لٌدت فى  155555.555اعمال ادارة التنفٌذ   ،رأس مالها    -ادارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها 

 -: اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة  2513لسنة  32، عن انشطة داخل لانون  4454برلم  25255253

انشاء البنٌة االساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة  -اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات 

انشاء  -شروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجنب رإوس االموال والم -الصناعٌة 

اعمال  -ادارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها  -مبانى مصانع بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات 

 زاٌد الشٌخ - 351مكتب  - 4مبنً  - 4الدور  -اركان ببلزا مول  - 31ادارة التنفٌذ ، بجهة : مكاتب رٌجٌنس لطعة 

شركة  ،  المشروعات الصناعٌة ومشروعات    Emdad For Industrial Developmentامداد للتنمٌة الصناعٌة  -  266

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  -الخدمات والمرافك على اختبلؾ انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانػ 

حفر ابار المٌاه واالبار ؼٌر  -صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  -ة ابار البترول وتشطٌبها صٌان -واالستكشاؾ وتشمل 

الخدمات  -معالجة االسطح من الترسٌبات  -االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر والصٌانة  -العمٌمة البلزمة الؼراض البترول 

برلم  25255253،لٌدت فى  155555.555الخدمات المتعلمة   ،رأس مالها    -ج المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتا

، عن المشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌة للمصانػ  4454

صٌانة معدات الحفر  -ة ابار البترول وتشطٌبها صٌان -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل  -

االعمال المدٌنة المكملة العمال الحفر  -حفر ابار المٌاه واالبار ؼٌر العمٌمة البلزمة الؼراض البترول  -والمضخات البترولٌة 

الخدمات المتعلمة ، بجهة :  -ج الخدمات المتعلمة بانزال مواسٌر التؽلٌؾ وانابٌب االنتا -معالجة االسطح من الترسٌبات  -والصٌانة 

 الشٌخ زاٌد - 351مكتب  - 4مبنً  - 4الدور  -اركان ببلزا مول  - 31مكاتب رٌجٌنس لطعة 

االستثمار  -شركة  ،  باالستكشاؾ البترولً    Emdad For Industrial Developmentامداد للتنمٌة الصناعٌة  -  263

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

انشطة  - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المكٌنات  -: المماوالت العامة وعلى االخص الهندسٌة  2513لسنة  32خارج لانون 

،لٌدت فى  155555.555لسنة   ،رأس مالها    125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  -التوكٌبلت التجارٌة  -والمعدات الصناعٌة 

جدٌدة والمناطك النائٌة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة ال -، عن باالستكشاؾ البترولً  4454برلم  25255253

وما  2553لسنة  355والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: المماوالت العامة وعلى االخص  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

تلتزم الشركة باحكام  -التوكٌبلت التجارٌة  -التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المكٌنات والمعدات الصناعٌة  -الهندسٌة 

 الشٌخ زاٌد - 351مكتب  - 4مبنً  - 4الدور  -اركان ببلزا مول  - 31لسنة ، بجهة : مكاتب رٌجٌنس لطعة  125المانون رلم 

شركة  ،  فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق    Bite Worx For It And Consultations باٌت وركس للبرمجٌات واالستشارات -  262

 االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 23ى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة العاملة ف

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

، عن فٌما عدا ما  4434برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555   بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا   ،رأس مالها

 ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 23ى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة العاملة ف

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -شارع الحكمة - 63بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  و الحوافز الواردة بمانون    Bite Worx For It And Consultationsباٌت وركس للبرمجٌات واالستشارات  -  264

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32االستثماررلم 

 خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. االنشطة

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن و  4434برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 ة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.االنشط

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

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الشٌخ زاٌد  -الحً السابع  -شارع الحكمة - 63مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة    Bite Worx For It And Consultationsباٌت وركس للبرمجٌات واالستشارات  -  235

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  4434برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -ع الحً الساب -شارع الحكمة - 63نشاطها. ، بجهة : عمارة 

أورجانٌن مصر للتصدٌر والتجارة العامة   شركة  ،  او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  -  231

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

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالمو

، عن او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى  4515برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -145احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ع

 -حى البشاٌر 

 لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا أورجانٌن مصر للتصدٌر والتجارة العامة   شركة  ،  " ا -  232

 التورٌدات العمومٌة-

 التصدٌر-

 " التون?الت التجار?ة

بشان تنظ?م اعمال الوكالة التجار?ة، وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى   1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

زمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ?خل باحكام الموان?ن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ?ص البل

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

تجارة العامة والتوزٌع فٌما هو ، عن " ال 4515برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555شبٌهة باعمالها   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة-

 التصدٌر-

 " التون?الت التجار?ة

بشان تنظ?م اعمال الوكالة التجار?ة، وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى   1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

زمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ?خل باحكام الموان?ن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ?ص البل

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

 -حى البشاٌر  -145شبٌهة باعمالها ، بجهة : ع

 دات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونابٌرامٌدز فود للتجارة والتورٌ -  233

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 4513برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 عماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

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

 -اكتوبر 6 -الحى الثالث  - 3شارع  344عمارة  1نشاطها. ، بجهة : وحدةرلم 

مماوالت انشاء وتركٌب وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت  -شركة  ،     FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  234

 واجهزه المٌكرووٌؾ والمٌكروسٌل والمعلومات وتورٌد مستلزماتها وتركٌب السنتراالت 

الامة او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه  -

 وفما للموانٌن المعمول بها وال ٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

مات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الامه وتشؽٌل وصٌانه شبكات نمل الصوت والصوره والمعلو -

 -، عن  4546برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه   ،رأس مالها   

واجهزه مماوالت انشاء وتركٌب وصٌانة محطات وشبكات االتصاالت والمعلومات وتورٌد مستلزماتها وتركٌب السنتراالت 

 المٌكرووٌؾ والمٌكروسٌل 

الامة او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه بعد الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه  -

 وفما للموانٌن المعمول بها وال ٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون 

مات المكتوبه وتمدٌم خدمات المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الامه وتشؽٌل وصٌانه شبكات نمل الصوت والصوره والمعلو -

الكوم  -ش الثبلثٌنً الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ  25عمار  -2الدور  -35الحصول على ترخٌص من الجهات المعنٌه ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -االخضر 

 ن المعمول بها شركة  ،  وفما للموانٌ   FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  235

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه  -

 انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 انشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها -

 الهٌكله االدارٌه للشركات  اعاده -

 اداره المشروعات ) عدا االداره الفندلٌه ( -

 مماوالت صٌانه المبانى  -

 اداره المخازن ) عدا مخازن الكٌماوٌات الخطره ( -

، عن وفما للموانٌن المعمول  4546برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555تمدٌم الوجبات الؽذائٌه بكافه   ،رأس مالها    -

 بها 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه  -

 انشاء واداره مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -

 انشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها -

 اعاده الهٌكله االدارٌه للشركات  -

 اداره المشروعات ) عدا االداره الفندلٌه ( -

 مماوالت صٌانه المبانى  -

 اداره المخازن ) عدا مخازن الكٌماوٌات الخطره ( -



 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

 -وم االخضر الك -ش الثبلثٌنً الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ  25عمار  -2الدور  -35تمدٌم الوجبات الؽذائٌه بكافه ، بجهة : شمة  -

 -العمرانٌة 

شركة  ،  انواعها جافه او مطهٌه وتورٌد جمٌع مواد النظافه و كافه التورٌدات    FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  236

 لشركات البترول

 تجاره وتورٌد االجهزه الطبٌه والمستلزمات الطبٌه -

 ة ونشاطها فمط ) دون عرض محتوى صحفى او اعبلمً او اعبلنً (انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصة بالشرك -

 "  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

، عن انواعها جافه  4546برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها      125لم تلتزم الشركه باحكام المانون ر

 او مطهٌه وتورٌد جمٌع مواد النظافه و كافه التورٌدات لشركات البترول

 تجاره وتورٌد االجهزه الطبٌه والمستلزمات الطبٌه -

 طها فمط ) دون عرض محتوى صحفى او اعبلمً او اعبلنً (انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصة بالشركة ونشا -

 "  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

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

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

الكوم  -ش الثبلثٌنً الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ  25عمار  -2الدور  -35، بجهة : شمة  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -العمرانٌة  -االخضر 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    Travaro toursترافارو تورز  -  233

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4622برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555  ،رأس مالها   

 -أ حسٌن واصؾ مٌدان المساحة  15الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

تة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة شركة  ،  " الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثاب   Travaro toursترافارو تورز  -  232

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

مرى السٌاحٌة عن ثبلثة المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة وال

 نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

، عن " الامة وتشؽٌل  4622برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555" اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق   ،رأس مالها   

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

ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت 

ى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى والشمك واالجنحة الفندلٌة والمر

 المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 -أ حسٌن واصؾ مٌدان المساحة  15" اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق ، بجهة : 

 بلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةشركة  ،  والموتٌ   Travaro toursترافارو تورز  -  234



 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

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

، عن  4622برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 الشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةوالموتٌبلت و

 -بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

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

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

 -أ حسٌن واصؾ مٌدان المساحة  15طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، بجهة : 

تنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها المنارة الستصبلح االراضى وال -  225

 لابلة لبلستزراع واستزراع األراضً المستصلحة 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى 

 الؽمر االستزراع ولٌس الري بطرٌك

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

، عن " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك  4635برلم  25255216،لٌدت فى  255555.555" تربٌة جمٌع   ،رأس مالها   

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع واستزراع األراضً المستصلحة 

طرق الري الحدٌثة فى  وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع وأن تستخدم

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -بجوار مٌزان شنبارى  -اسكندرٌة الصحراوى -جمٌع ، بجهة : مدخل ابو ؼالب  " تربٌة

سٌتى ستار الدارة الفنادق والمطاعم والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت  -  221

طه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتب

 او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها

 " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -" التورٌدات العمومٌة 

 25255223،لٌدت فى  555555.555شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى   ،رأس مالها   

، عن " الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او  4362برلم 

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

 " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

ى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها الت -" التورٌدات العمومٌة 

 -ش الثورة  52شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى ، بجهة : 

سٌتى ستار الدارة الفنادق والمطاعم والتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  -  222

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

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها



 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

  

 ، عن الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 4362برلم  25255223،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

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

 -ش الثورة  52الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  -بر االنترنت جالٌرٌا سترٌت   شركة  ،  " التجارة االلكترونٌه ع -  223

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

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

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

لها  ٌجوز للشركة ان تكون -، عن " التجارة االلكترونٌه عبر االنترنت  4333برلم  25255223،لٌدت فى  255555.555

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

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

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

 -خلؾ مول العرب  -حى الفٌروز  -ش ابو بكر الصدٌك  134لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌل لدى الجهات المختصة شركة  ،  " بٌع و توزٌع و تسوٌك وتورٌد والتسج   Gupta Health Careجوبتا هٌلث كٌر  -  224

لؤلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و األمصال و اللماحات و المستلزمات و األجهزة الطبٌة و المحالٌل الطبٌة بمختلؾ أنواعها و 

مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الطبٌة ومستحضرات معهد االؼذٌة وهٌئة سبلمة الؽذاء والمكمبلت الؽذائٌة و إضافات 

 ة و البودرات و البرمكسات والمنظفات والمبٌدات و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌراألعبلؾ السائل

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

 " التوكٌبلت التجارٌة

د والتسجٌل لدى ، عن " بٌع و توزٌع و تسوٌك وتورٌ 4326برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555تلتزم   ،رأس مالها   

الجهات المختصة لؤلدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و األمصال و اللماحات و المستلزمات و األجهزة الطبٌة و المحالٌل الطبٌة بمختلؾ 

أنواعها و مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الطبٌة ومستحضرات معهد االؼذٌة وهٌئة سبلمة الؽذاء والمكمبلت الؽذائٌة و 

 ؾ السائلة و البودرات و البرمكسات والمنظفات والمبٌدات و تصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌرإضافات األعبل

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

 " التوكٌبلت التجارٌة

 -برج الجٌزة المبلً  -ش االبراج  25تلتزم ، بجهة : 

 121والمانون رلم  1422لسنه  125شركة  ،  الشركه باحكام المانون رلم    Gupta Health Careجوبتا هٌلث كٌر  -  225

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال  1422لسنه 

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

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

رلم ب 25255223،لٌدت فى  12555.555التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125، عن الشركه باحكام المانون رلم  4326

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

 خل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

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

 -برج الجٌزة المبلً  -ش االبراج  25التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ، بجهة : 

شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن    Gupta Health Careجوبتا هٌلث كٌر  -  226

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



 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

، عن ٌجوز لها ان تندمج  4326برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555نشاطها  ،رأس مالها    التراخٌص البلزمة لمباشرة

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

برج الجٌزة  -ش االبراج  25ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 -المبلً 

 1422لسنة  121والمانون رلم  1422شركة  ،     Emdad For Industrial Developmentامداد للتنمٌة الصناعٌة  -  223

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

تلتزم الشركة  -على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

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

،لٌدت فى  155555.555علً ان التتمتع   ،رأس مالها    2513لسنة  32بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة  1422لسنة  121والمانون رلم  1422، عن  4454برلم  25255253

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

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون  -المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

لسنة  32فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها 

 الشٌخ زاٌد - 351مكتب  - 4مبنً  - 4الدور  -اركان ببلزا مول  - 31علً ان التتمتع ، بجهة : مكاتب رٌجٌنس لطعة  2513

ة خارج لانون االستثمار شركة  ،  االنشط   Emdad For Industrial Developmentامداد للتنمٌة الصناعٌة  -  222

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

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

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

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

ٌجوز للشركة ان  -طة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون ، عن االنش 4454برلم  25255253

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

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

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

 الشٌخ زاٌد - 351مكتب  - 4نً مب - 4الدور  -اركان ببلزا مول  - 31لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكاتب رٌجٌنس لطعة 

مٌجو لتجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة  -  224

 وتوزٌع المبلبس  

 التورٌدات العمومٌة -

 التوكٌبلت التجارٌة والتصدٌر -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 نظافة -

برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   ٌج -

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المبلبس   4441

 التورٌدات العمومٌة -

 التوكٌبلت التجارٌة والتصدٌر -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125كهباحكام المانون رلم تلتزم الشر

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



 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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 نظافة -

الشٌخ  -المجاورة الرابعة  - 16الحى  - 31ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه ، بجهة : عمارة ٌجوز للشركة  -

 -زاٌد 

 مٌجو لتجارة وبٌع وتوزٌع المبلبس   شركة  ،  مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -  245

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

، عن مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال  4441برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الشٌخ زاٌد  -المجاورة الرابعة  - 16الحى  - 31نشاطها. ، بجهة : عمارة 

شركة  ،   المماوالت    Builders Group Real Estate Develomentبٌلدرز جروب للتطوٌر العماري             -  241

 العامة والمتخصصة والمتكاملة

 التسوٌك العماري. -

 االستثمار العماري -

 التطوٌر العماري -

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

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

صرؾ ( وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 555555.555بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 4655 برلم 25255213،لٌدت فى 

 التسوٌك العماري. -

 االستثمار العماري -

 التطوٌر العماري -

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

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري  -



 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

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

صرؾ ( وإعدادها للبناء أو  -مٌاه  -اء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شر -

ش  - 14عمار  - 11بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة ، بجهة : شمة 

 الدلً -جابر بن حٌان 

شركة  ،  والترفٌهٌة    Builders Group Real Estate Develomentبٌلدرز جروب للتطوٌر العماري             -  242

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 مماوالت شبكات الري -

 ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة (" الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما 

 " إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة   ،رأس مالها    " الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة  ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة

، عن والترفٌهٌة لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او  4655برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555

 لحساب الؽٌر

 مماوالت شبكات الري -

 ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس الدولٌة (" الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة ) فٌما 

 " إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 14عمار  - 11الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة ، بجهة : شمة  " الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة  ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة

 الدلً -ش جابر بن حٌان  -

شركة  ،  المكمله او    Builders Group Real Estate Develomentبٌلدرز جروب للتطوٌر العماري             -  243

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

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

 " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

ال فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعم 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

، عن المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة  4655برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها   

 ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

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

 " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

كاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها الو

 الدلً -ش جابر بن حٌان  - 14عمار  - 11، بجهة : شمة 

من الجهات شركة  ،     Builders Group Real Estate Develomentبٌلدرز جروب للتطوٌر العماري             -  244

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 



 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

 " الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. 

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

، عن من الجهات المختصة وبما ال ٌخل  4655برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555" تربٌة جمٌع أنواع   ،رأس مالها   

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 " الامة وتشؽٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات

 " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. 

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355ا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما عد

 " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 الدلً -ش جابر بن حٌان  - 14عمار  - 11" تربٌة جمٌع أنواع ، بجهة : شمة 

شركة  ،  الحٌوانات سواء    Builders Group Real Estate Develomentبٌلدرز جروب للتطوٌر العماري             -  245

 كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 " إلامة المزارع السمكٌة.

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

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

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

، عن الحٌوانات سواء  4655برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 " إلامة المزارع السمكٌة.

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

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

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

 الدلً -ش جابر بن حٌان  - 14عمار  - 11التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

فى شان سجل المستوردٌن  1422لسنه  121والمانون رلم  1422شركة  ،  لسنه    FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  246

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

 لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

ال تنمٌه الموارد البشرٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات " تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة وفى مج

،لٌدت فى  5555555.555المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة   ،رأس مالها   

شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله فى  1422لسنه  121والمانون رلم  1422، عن لسنه  4546برلم  25255215

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

 الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

تنمٌه الموارد البشرٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات " تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة وفى مجال 

ش الثبلثٌنً  25عمار  -2الدور  -35المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -الكوم االخضر  -الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات    DELTA Egyptدلتا اٌجٌبت  -  243

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ل على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج  4414برلم  25255253،لٌدت فى  25555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مرا

 -الهرم  -ش مستشفى سفنكس من ش ابو الهول السٌاحى  4نشاطها. ، بجهة : 

بلن بكافة الوسائل شركة  ،  الدعاٌة واالع   PRO ADS COMMUNICATIONبرو ادز كومٌنٌكٌشن للخدمات االعبلنٌة  -  242

 المسموعة والممروءة والمرئٌة

 البٌع بالعمولة 5التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادة

 وراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األ

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 االنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئٌة

، عن الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة  4333برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555الامة   ،رأس مالها   

 والممروءة والمرئٌة

 البٌع بالعمولة 5التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت 

 علمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادةتمدٌم االستشارات التسوٌمٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المت

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 ٌةاالنتاج الفنى والتوزٌع للمصنفات المسموعة والمرئ

 العجوزة -المهندسٌن -ش وادي النٌل  14الامة ، بجهة : 

شركة  ،  وتنظٌم المعارض )فٌما عدا    PRO ADS COMMUNICATIONبرو ادز كومٌنٌكٌشن للخدمات االعبلنٌة  -  244

 السٌاحٌة( والمإتمرات والحفبلت العامة .

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن وتنظٌم المعارض )فٌما عدا السٌاحٌة(  4333برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والمإتمرات والحفبلت العامة .

 لشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

 العجوزة -المهندسٌن -ش وادي النٌل  14نشاطها. ، بجهة : 

 شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   DELTA Egyptدلتا اٌجٌبت  -  355

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355وزارى رلم مع مراعاه المرار ال

 التسوٌك االلكترونى -

 انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة ونشاطها فمط دون عرض محتوىصحفى او اعبلمى او اعبلنى -

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

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4414برلم  25255253،لٌدت فى  25555.555او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

 والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355رلم  مع مراعاه المرار الوزارى

 التسوٌك االلكترونى -

 انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة ونشاطها فمط دون عرض محتوىصحفى او اعبلمى او اعبلنى -

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

 -الهرم  -ش مستشفى سفنكس من ش ابو الهول السٌاحى  4او التً لد تعاونها ، بجهة : 

تورٌد خبلٌا  -شركة  ،      TOP FOR               ENGINEERING           SOLUTIONSتوب فور انجنٌرنج سولٌوشنس  -  351

شمسٌة ومستلزماتها وتورٌد ادوات اضاءة تعمل بالطالة الشمسٌة وتمدٌم الصٌانة المتنملة لهما وتورٌد معدات الرى الحدٌث 

ل اعماال شبٌهة ومستلزماتها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاو

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   ،رأس مالها   

تورٌد خبلٌا شمسٌة ومستلزماتها وتورٌد ادوات اضاءة تعمل بالطالة  -، عن  4323برلم  25255252،لٌدت فى  255555.555

الشمسٌة وتمدٌم الصٌانة المتنملة لهما وتورٌد معدات الرى الحدٌث ومستلزماتها    ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى 

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

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

 اكتوبر 6 -مدٌنة الفردوس  - 33عمارة  6احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

شركة  ،  السارٌة وعلى    TOP FOR               ENGINEERING           SOLUTIONSتوب فور انجنٌرنج سولٌوشنس  -  352

برلم  25255252،لٌدت فى  255555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مدٌنة  - 33عمارة  6ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ، عن السار 4323

 اكتوبر 6 -الفردوس 
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شركة  ،  " المماوالت    KEC Identity for Engineering & Contractingكً اي سً اٌدٌنتٌتً للهندسة والمماوالت  -  353

 العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 ارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا." التج

 " التورٌدات العمومٌة.

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

من  23لة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العام

 5555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى   ،رأس مالها    -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  ( .

 ، عن " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. 4434برلم  25255254،لٌدت فى 

 لعامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا." التجارة ا

 " التورٌدات العمومٌة.

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

من  23مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً

بولٌجون  3ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ، بجهة : مبنً رلم  -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة  ( .

 -الشٌخ زاٌد  - A1/  2/  3وحدة  -سودٌن 

شركة  ،  وجه من    KEC Identity for Engineering & Contractingكً اي سً اٌدٌنتٌتً للهندسة والمماوالت  -  354

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

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

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

  

، عن وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  4434برلم  25255254،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

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

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

الشٌخ  - A1/  2/  3وحدة  -بولٌجون سودٌن  3ٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مبنً رلم الشركة الحصول على كافة التراخ

 -زاٌد 

المنارة الستصبلح االراضى والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو  -  355

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 لامة المزارع السمكٌة" إ

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

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2552. 

 255555.555الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة   ،رأس مالها    "

، عن أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو  4635برلم  25255216،لٌدت فى 

 التسمٌن أو اللحوم.

 لامة المزارع السمكٌة" إ

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

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

2552. 
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-الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة ، بجهة : مدخل ابو ؼالب  "

 -بجوار مٌزان شنبارى  -اسكندرٌة الصحراوى 

خدمٌه او ترفٌهٌة او المنارة الستصبلح االراضى والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت  -  356

رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك 

واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات 

 ه من الطاله االٌوائٌه للمشروعالمبنٌ

 " انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه  (

،لٌدت فى  255555.555" ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط   ،رأس مالها   

دمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، ، عن المكمله او المرتبطه بذلن سواء كانت خ 4635برلم  25255216

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

 من الطاله االٌوائٌه للمشروع عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه

 " انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه  (

اسكندرٌة -" ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط ، بجهة : مدخل ابو ؼالب 

 -بجوار مٌزان شنبارى  -الصحراوى 

 والتنمٌة الزراعٌة   شركة  ،  نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح واالستزراع المنارة الستصبلح االراضى -  353

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

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

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

، عن نملها لبلراضى  4635برلم  25255216،لٌدت فى  255555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 المخصصه لبلستصبلح واالستزراع

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

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

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

 -بجوار مٌزان شنبارى  -اسكندرٌة الصحراوى -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مدخل ابو ؼالب 

استصبلح وتجهٌز  -شركة الجزٌرة لبلستثمار والتسوٌك العمارى والزراعى   شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العمارى  -  352

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

بلح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الؽمر  االراضى مخصصة الؼراض االستص

 5 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،لٌدت فى  55555.555ات وؼٌرها   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك

استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة  -، عن االستثمار والتسوٌك العمارى  4265برلم  25255226

صبلح لبلستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن أن تكون االراضى مخصصة الؼراض االست

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  5 2552لسنة  356ومراعاة لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355الوزراء رلم 

 -ش المٌزان المدٌم من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع  - 2كات وؼٌرها ، بجهة : برج الجزٌرة تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر

 الحوامدٌة

شركة الجزٌرة لبلستثمار والتسوٌك العمارى والزراعى   شركة  ،  التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها  -  354

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

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

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  4265م برل 25255226،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     5لمباشرة نشاطها

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

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

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

 الحوامدٌة -ش المٌزان المدٌم من طرٌك مصر اسٌوط السرٌع  - 2، بجهة : برج الجزٌرة  5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 :2513لسنة  32شركة  ،  انشطةداخل لانون    E- NARاٌنار للصناعات التكنولوجٌة  -  315

 ٌع االالت والمعدات واالدوات الكهربائٌه والصناعات الهندسٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجم

 تجاره الجمله والتجزئه لبلالت والمعدات واالدوات الكهربائٌه والصناعات الهندسٌة

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

تجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة وتنظٌم اعمال الوكاله ال 1422لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -

 اى حك

فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32، عن انشطةداخل لانون  4235برلم  25255223،لٌدت فى  355555.555

 الت والمعدات واالدوات الكهربائٌه والصناعات الهندسٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع اال

 تجاره الجمله والتجزئه لبلالت والمعدات واالدوات الكهربائٌه والصناعات الهندسٌة

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

ه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌ 1422لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -

 اى حك

ب  34فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ، بجهة : 

 الهرم -حدائك االهرام  -جاردٌنٌا  -البوابة االولى 

 شركة  ،  باحكام   E- NARاٌنار للصناعات التكنولوجٌة  -  311

تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  -نٌن المنظمة لهذا الؽرض الموا

 بمناسبة زٌادة

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

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً  23لٌها فً المادة المنصوص ع

،لٌدت فى  355555.555مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط   ،رأس مالها   

 ، عن باحكام 4235برلم  25255223

تمدٌم االستشارات الهندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم  -لمنظمة لهذا الؽرض الموانٌن ا

 بمناسبة زٌادة

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

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً  23فً المادة المنصوص علٌها 

 -جاردٌنٌا  -ب البوابة االولى  34مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط ، بجهة : 

 الهرم -حدائك االهرام 

 32شركة  ،  ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم    E- NARاعات التكنولوجٌة اٌنار للصن -  312

 ،وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. 2513لسنه 

 مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه 
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 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

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

،  4235برلم  25255223،لٌدت فى  355555.555بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة   ،رأس مالها   

،وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون  2513لسنه  32عن ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

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

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

 الهرم -حدائك االهرام  -جاردٌنٌا  - ب البوابة االولى 34بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة ، بجهة : 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على    E- NARاٌنار للصناعات التكنولوجٌة  -  313

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، عن احكام ا 4235برلم  25255223،لٌدت فى  355555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 الهرم -حدائك االهرام  -جاردٌنٌا  -ب البوابة االولى  34نشاطها. ، بجهة : 

 :32أحمد ابو االنوار عطٌه ابو المعاطً المتولً وشرٌكه   شركة  ،  أنشطةداخل لانون  -  314

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه-

 لامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمدادا-

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(-

،لٌدت فى  355555.555الامة وتشؽٌل محطةتموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط   ،رأس مالها   -

 :32، عن أنشطةداخل لانون  4345برلم  25255225

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

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه-

 ل المراكز التجارٌه وسبلسل االمدادالامه وتشؽٌ-

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(-

المجاورة  - 23بالعماررلم  3الامة وتشؽٌل محطةتموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط ، بجهة : شمة -

 -اكتوبر 6 -الحً الرابع  -الرابعة

 ٌه ابو المعاطً المتولً وشرٌكه   شركة  ،  وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراءأحمد ابو االنوار عط -  315

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المماوالت العامة.-

 إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.-

 تجارة السٌارات.-

 تملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مس

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 4345برلم  25255225ٌدت فى ،ل 355555.555االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة   ،رأس مالها   

 ، عن وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراء

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة.-

 إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة.-

 تجارة السٌارات.-

 طة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنش

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 6 -الحً الرابع  -المجاورة الرابعة - 23بالعماررلم  3االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة ، بجهة : شمة 

 -اكتوبر

 أحمد ابو االنوار عطٌه ابو المعاطً المتولً وشرٌكه   شركة  ،  بذات المانون -  316

 ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 نشاطها.

 ، عن بذات المانون 4345برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -الحً الرابع  -المجاورة الرابعة - 23بالعماررلم  3ة : شمة نشاطها. ، بجه

 -مماوالت االعمال الكهربائٌه  -شركة  ،  تصمٌم وتركٌب انظمة التحكم االلً    ASGاٌه اس جى النظمة التحكم األلى  -  313

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها  5مماوالت اعمال البنٌه االساسٌة الخاصة بالكهرباء 

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

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

،لٌدت  155555.555،رأس مالها     5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

مماوالت اعمال البنٌه  -مماوالت االعمال الكهربائٌه  -، عن تصمٌم وتركٌب انظمة التحكم االلً  4364برلم  25255223فى 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5الخاصة بالكهرباء االساسٌة 

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

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

 الهرم -تمسٌم اباظة  -ش عبد الحمٌد  2، بجهة :  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 و المحاجر دار الهندسه للمماوالت   شركة  ،  استؽبلل وتشؽٌل المناجم -  312
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 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إدارة المشروعات -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

كات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشر -تاجٌر المعدات فٌما عدا التاجٌر التموٌلى .  - 

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

، عن  4254برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن   ،رأس مالها   

 محاجراستؽبلل وتشؽٌل المناجم و ال

 إدارة المشروعات -

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -تاجٌر المعدات فٌما عدا التاجٌر التموٌلى .  - 

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

 -الهرم   -ابراج الحرم  -ش المجزر االلً  4فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون  5الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع الصابون بجمٌع انواعه االمٌر لتصنٌع الصابون   شركة  ،   -  314

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

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

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

تصنٌع لطع ، عن الامة وتشؽٌل مصنع ل 4514برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5الصابون بجمٌع انواعه 

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

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

 6 -المنطمة الصناعٌة  -م  355مخازن الشباب  41الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعة 

 اكتوبر

 المماوالت العامة-شركة  ،     MCC مودرن كونستركشن كامبنى -  325

 المماوالت المتخصصة-

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 االستثمار العمارى .-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555والمانون   ،رأس مالها    1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 المماوالت العامة-، عن  4523

 المماوالت المتخصصة-

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 االستثمار العمارى .-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 -الدلى  -شارع االنصارى  52والمانون ، بجهة :  1422لسنه  125باحكام المانون رلم تلتزم الشركه 

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121شركة  ،  رلم    MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  321

 ى التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألؼراض السكن ؼٌر االدارى ، بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن -

 عده ابنٌهخمسٌن وحده سكنٌه ، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد او 

برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555مشروعات اإلسكان االجتماعى ومشروعات اإلسكان الموجهه   ،رأس مالها    -

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121، عن رلم  4523

 ى التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 مشروعات اإلسكان التً ٌتم تؤجٌر وحداتها بالكامل ألؼراض السكن ؼٌر االدارى ، بشرط اال ٌمل عدد تلن الوحدات عن -

 عده ابنٌهخمسٌن وحده سكنٌه ، سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد او 

 -الدلى  -شارع االنصارى  52مشروعات اإلسكان االجتماعى ومشروعات اإلسكان الموجهه ، بجهة :  -

 شركة  ،  لمحدودى الدخل   MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  322

 اإلسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌة ألؼراض السكن ؼٌر اإلدارى

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-

صرؾ ( وإعدادهااالشراؾ –مٌاه  –ٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شراء وب-

 على تنفٌذ المشروعاتالمٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور

 والترفٌهٌة للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 ، عن لمحدودى الدخل 4523برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555اإلسكان   ،رأس مالها   -

 اإلسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌة ألؼراض السكن ؼٌر اإلدارى

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-

صرؾ ( وإعدادهااالشراؾ –مٌاه  –اء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء شر-

 على تنفٌذ المشروعاتالمٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور

 دارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 -الدلى  -شارع االنصارى  52اإلسكان ، بجهة : -

رخاء لبلستصبلح الزراعً   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.  -  323

 واستزراع األراضً المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 
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 الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

، عن استصبلح وتجهٌز األراضً  4455برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

 بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 
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 جن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدوا

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 -اكتوبر 6 -الحً االول  -رة الرابعةالمجاو -ش السنترال 262التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة : 

 رخاء لبلستصبلح الزراعً   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -  324

 التصدٌر

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بها الترخٌص

 ٌ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 فٌما هو  4455برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555مانون و   ،رأس مالها   تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام ال

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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

 -اكتوبر 6 -الحً االول  -المجاورة الرابعة -ش السنترال 262، بجهة : تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و 

 رخاء لبلستصبلح الزراعً   شركة  ،  الئحته التنفٌذٌة -  325

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

 نشاطها.

 ، عن الئحته التنفٌذٌة 4455برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

 -اكتوبر 6 -الحً االول  -المجاورة الرابعة -ش السنترال 262نشاطها. ، بجهة : 

 -التورٌدات العمومٌه  -جنج للتجارة والتورٌدات العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -  326

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  5المماوالت العامه والمتخصصة والمتكاملة 

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

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

،لٌدت فى  55555.555لتراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ا

المماوالت العامه  -التورٌدات العمومٌه  -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4424برلم  25255254

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  5والمتخصصة والمتكاملة 

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

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

 شبرامنت -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ستودٌو السمنودى بجوار مصنع نورنتو 

االهرام للتنمٌة الزراعٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  -  323

 استزراع األراضً المستصلحة.لبلستزراع. و

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 
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 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 لحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع ا

 إلامة المزارع السمكٌة .

، عن استصبلح وتجهٌز األراضً  4632برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   

 األراضً المستصلحة.بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع 

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 
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 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

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

 إلامة المزارع السمكٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحرانٌه -طرٌك الست علٌا  2التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة : 

 االهرام للتنمٌة الزراعٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة -  322

 دٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتم

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

 ل والئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس الما 23علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات  4632برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555الترخٌص   ،رأس مالها   

 العمومٌة

 دٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتم

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

 ل والئحته التنفٌذٌة( .من لانون سوق رأس الما 23علٌها فً المادة 

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الحرانٌه -طرٌك الست علٌا  2الترخٌص ، بجهة : 

 االهرام للتنمٌة الزراعٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  بها -  324

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 تنفٌذ المشروعاتاإلشراؾ على  -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً   ،رأس مالها   

 ، عن بها 4632

 ك و االستثمار العماري.التسوٌ -

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

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -
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 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 مشروعاتاإلشراؾ على تنفٌذ ال -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 الحرانٌه -طرٌك الست علٌا  2للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً ، بجهة : 

 ت العامة   شركة  ،  والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةاالهرام للتنمٌة الزراعٌة والمماوال -  335

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة -

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة 4632رلم ب 25255216،لٌدت فى  55555.555مع   ،رأس مالها   

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 المماوالت المٌكانٌكٌة والكهربائٌة والكهرومٌكانٌكٌة -

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

 الحرانٌه -طرٌك الست علٌا  2مع ، بجهة : 

االهرام للتنمٌة الزراعٌة والمماوالت العامة   شركة  ،  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  331

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4632برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 الحرانٌه -طرٌك الست علٌا  2نشاطها. ، بجهة : 

للشركة ان تكون لها مصلحة او ٌجوز  -شركة  ،  تسوٌك المنتجات    O2 Green Energy LLCأوتو جرٌن إنرجى  -  332

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 البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -، عن تسوٌك المنتجات  4641برلم  25255213،لٌدت فى  25555.555مالها   

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

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 
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السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

 -الهرم  -المطبعة  -ش المحوالت  -عمارات االمارات  1

 -شركة  ،     Daddy Estate For Real Estate Investmentدادى استٌت لبلستثمار العمارى                    -  333

 االستثمار العمارى .

 التسوٌك العماري -

 التطوٌر العماري -

 المماوالت العامة -

 الدعاٌة واالعبلن -

 إلامة وتنظٌم المإتمرات و المعارض ماعدا المعارض السٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على -

 حدة(.

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌة -

 مك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطهلامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والش -ا

 بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 إدارة المشروعات -

 االستثمار العمارى . -، عن  4355برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555مع مراعاه المرار   ،رأس مالها   

 ماريالتسوٌك الع -

 التطوٌر العماري -

 المماوالت العامة -

 الدعاٌة واالعبلن -

 إلامة وتنظٌم المإتمرات و المعارض ماعدا المعارض السٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على -

 حدة(.

 تمدٌم الخدمات اللوجستٌة -

 لامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه -ا

 بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 إدارة المشروعات -

 محور -بمشروع كابٌتال بٌزنس بارن  - 456دارٌة رلم الوحدة اال - B3مبنى  -مع مراعاه المرار ، بجهة : الدور الرابع 

 -الشٌخ زاٌد  -كرٌزى ووتر

شركة  ،  المانون    Daddy Estate For Real Estate Investmentدادى استٌت لبلستثمار العمارى                    -  334

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

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة  4355برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   
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، بجهة : الدور احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 محور -بمشروع كابٌتال بٌزنس بارن  - 456الوحدة االدارٌة رلم  - B3مبنى  -الرابع 

 -الشٌخ زاٌد  -كرٌزى ووتر

شركة  ،  الوزارى    Daddy Estate For Real Estate Investmentدادى استٌت لبلستثمار العمارى                    -  335

 كات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شر 2512لسنة  355رلم 

 الترخٌص بها

 حك استؽبلل العبلمات التجارٌة)الفرنشاٌز( -

 تمدٌم خدمات تحصٌل الفواتٌر -

 تمدٌم خدمات الكول سنتر -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -

 دا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما ع -

،لٌدت فى  55555.555رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات   ،رأس مالها   

 ة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات االدار 2512لسنة  355، عن الوزارى رلم  4355برلم  25255214

 الترخٌص بها

 حك استؽبلل العبلمات التجارٌة)الفرنشاٌز( -

 تمدٌم خدمات تحصٌل الفواتٌر -

 تمدٌم خدمات الكول سنتر -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة -

 رات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات التسوٌمٌة ) فٌما عدا االستشا -

الوحدة  - B3مبنى  -رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات ، بجهة : الدور الرابع 

 محور -بمشروع كابٌتال بٌزنس بارن  - 456االدارٌة رلم 

 -زاٌد الشٌخ  -كرٌزى ووتر

شركة  ،  العاملة    Daddy Estate For Real Estate Investmentدادى استٌت لبلستثمار العمارى                    -  336

 فً مجال األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 م الجهات الؽٌر حكومٌة .الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة اما -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تمدٌم الخدمات االدارٌة للشركات  -

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

، عن  4355برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555لسالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها   ا

 العاملة فً مجال األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 الوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة . -
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ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى  -تمدٌم الخدمات االدارٌة للشركات  -

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

بمشروع كابٌتال  - 456الوحدة االدارٌة رلم  - B3مبنى  -السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : الدور الرابع 

 محور -بٌزنس بارن 

 -الشٌخ زاٌد  -كرٌزى ووتر

التورٌدات العمومٌة وعلى االخص التورٌدات الكهربائٌة -،   شركة    Luce Electronicsلوتشً الكترونٌكس  -  333

 وااللكترونٌة

 لتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-ا

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

،لٌدت فى  65555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 لتورٌدات العمومٌة وعلى االخص التورٌدات الكهربائٌة وااللكترونٌةا-، عن  4353برلم  25255214

 لتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-ا

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

الحً  -مول المستمبل  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : الدور االول

 -اكتوبر 6 -المحور الخدمً  -الثالث

 شركة  ،  و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها   Luce Electronicsلوتشً الكترونٌكس  -  332

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

 حته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئ

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

 نشاطها.

 ، عن و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4353برلم  25255214،لٌدت فى  65555.555،رأس مالها     

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -اكتوبر 6 -المحور الخدمً  -الحً الثالث -مول المستمبل  -: الدور االول نشاطها. ، بجهة

 الدعاٌة واالعبلن-شركة  ،     DIVOAD EG FOR ADVERTISINGدٌفواد اى جى للدعاٌة واالعبلن    -  334

 المٌام باعمال تصمٌم مواد الدعاٌة واالعبلن عن طرٌك الحاسب االلى-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسٌاحٌة( والمإتمرات والندوات والحفبلت العامة)بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكلإلامة وتنظٌم المعارض )عدا ا-

 معرض على حدة(.

 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

 الدعاٌة واالعبلن-، عن  4335برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555من   ،رأس مالها    23علٌها فً المادة 

 ك الحاسب االلىالمٌام باعمال تصمٌم مواد الدعاٌة واالعبلن عن طرٌ-

 إلامة وتنظٌم المعارض )عدا السٌاحٌة( والمإتمرات والندوات والحفبلت العامة)بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل-

 معرض على حدة(.

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

 ذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحوا

 -حدائك االهرام  -منطمة ب شارع الثروة المعدنٌة البوابة االولى  2من ، بجهة : عمارة رلم  23علٌها فً المادة 

شركة  ،  لانون سوق رأس المال والئحته    DIVOAD EG FOR ADVERTISINGدٌفواد اى جى للدعاٌة واالعبلن    -  345

 التنفٌذٌة( .

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

 مة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلز

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة-

رلم ب 25255225،لٌدت فى  55555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

 ، عن لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 4335

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

 ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة-

منطمة ب شارع الثروة المعدنٌة  2ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : عمارة رلم 

 -حدائك االهرام  -بة االولى البوا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال علم -مركز التطوٌر للدراسات النفسٌة   شركة  ،   -  341

 النفس والتربٌة والتخاطب والتوحد

 ا فً ذلن رلمنة المحتوىاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بم-

 العلمً والثمافً والفنً .

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

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

الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة -، عن  4453برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555تلحمها   ،رأس مالها   

 الموارد البشرٌة فً مجال علم النفس والتربٌة والتخاطب والتوحد

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

 العلمً والثمافً والفنً .

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

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

 -الدلى  -ش الدلً  11 -الدور االرضً  - 3تلحمها ، بجهة : شمة 

 مركز التطوٌر للدراسات النفسٌة   شركة  ،  بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة -  342

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراع

 نشاطها.

 ، عن بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 4453برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 ات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -الدلى  -ش الدلً  11 -الدور االرضً  - 3نشاطها. ، بجهة : شمة 

   UPSTATE FOR REALESTATE INVESTMENT AND MARKETINGاب ستٌت لبلستثمار والتسوٌك العمارى  -  343

 شركة  ،  " االستثمار والتسوٌك العمارى .

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1422لسنه  125" التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

 المنظمة لهذا الؽرض .وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 " المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 " تصمٌم وتنفٌذ أعمال الدٌكور

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

 .، عن " االستثمار والتسوٌك العمارى  4442برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555"إدارة   ،رأس مالها   

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال  1422لسنه  125" التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة وتلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

 المنظمة لهذا الؽرض . وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 " المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 " تصمٌم وتنفٌذ أعمال الدٌكور

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

 الشٌخ زاٌد -سودان  -البولٌجون  6مبنً  -الدور الخامس  - A 3"إدارة ، بجهة : مكتب 

   UPSTATE FOR REALESTATE INVESTMENT AND MARKETINGلبلستثمار والتسوٌك العمارى  اب ستٌت -  344

بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و  2512لسنة  355شركة  ،  المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

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

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

 255555.555واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355، عن المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  4442برلم  25255254،لٌدت فى 

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

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

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

الدور  - A 3اللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : مكتب وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن و

 الشٌخ زاٌد -سودان  -البولٌجون  6مبنً  -الخامس 

   UPSTATE FOR REALESTATE INVESTMENT AND MARKETINGاب ستٌت لبلستثمار والتسوٌك العمارى  -  345

 طهاشركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4442برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 الشٌخ زاٌد -سودان  -البولٌجون  6مبنً  -الدور الخامس  - A 3لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 : 32شطة من داخل ق دمحم دمحم هانى وامٌر محى الدٌن دمحم   شركة  ،  " ان -  346

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

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 : 32" انشطة من خارج ق 

 مماوالت اعمال البناء واعمال الدٌكور 

 : 32شطة من داخل ق ، عن " ان 4543برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555المٌام باعمال التصمٌمات   ،رأس مالها    -

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

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 داد الدراسات والبحوث الفنٌة وااللتصادٌة ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة فً مجال البنٌة األساسٌة.إع " 

 : 32" انشطة من خارج ق 

 مماوالت اعمال البناء واعمال الدٌكور 

 -الشٌخ زاٌد  - 2الحى  - 2مجاورة  43المٌام باعمال التصمٌمات ، بجهة : عمارة  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هانى وامٌر محى الدٌن دمحم   شركة  ،  الهندسٌة وتنفٌذهادمحم دمحم  -  343

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

لى ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون ع 2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

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

 الهندسٌة وتنفٌذها ، عن 4543برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

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

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 ستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانوناال

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

 -الشٌخ زاٌد  - 2الحى  - 2مجاورة  43بجهة : عمارة 

ركة  ،  " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص ش   Scent Tech Egyptسنت تٌن إٌجٌبت   -  342

 تجارة وتوزٌع المركبات الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة من المستخلصات والزٌوت العطرٌه ومستلزماتها .

 " االستٌراد والتصدٌر .

نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌ 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الؽرض .

،  4535برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555" الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ   ،رأس مالها   

عن " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المركبات الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة من 

 المستخلصات والزٌوت العطرٌه ومستلزماتها .

 " االستٌراد والتصدٌر .

نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌ 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 الؽرض .

 -مٌدان ابن عفان  3 -الدور الثالث  - 6" الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ ، بجهة : : شمة 

شركة  ،  المركبات الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة من المستخلصات والزٌوت    Scent Tech Egyptسنت تٌن إٌجٌبت   -  344

العطرٌه ومستلزماتها واالالت الخاصة بتعطٌر الجو الكهربائٌة والؽٌر كهربائٌة ) نفاثات العطور( ومستلزماتها واجهزة تنمٌه الهواء 

كون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان ت -باالوزون 

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

، عن  4535برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555ها   تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مال

المركبات الطبٌعٌة وشبه الطبٌعٌة من المستخلصات والزٌوت العطرٌه ومستلزماتها واالالت الخاصة بتعطٌر الجو الكهربائٌة والؽٌر 

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه ٌجوز للشركة ان تكو -كهربائٌة ) نفاثات العطور( ومستلزماتها واجهزة تنمٌه الهواء باالوزون 

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

الدور  - 6مة كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : : ش

 -مٌدان ابن عفان  3 -الثالث 

 شركة  ،  انتاج سمعى وبصرى و مرئى ومسموع   T R S STUDIOSتً ار اس ستودٌوز  -  355

 انتاج و توزٌع سٌنمائى وموسٌمى و تملن استدٌوهات صوت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 ، عن انتاج سمعى وبصرى و مرئى ومسموع 4324برلم  25255252،لٌدت فى  255555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 انتاج و توزٌع سٌنمائى وموسٌمى و تملن استدٌوهات صوت -

 ٌ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 طبما  ألحكام المانو

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

 الدلً -ش احمد الشاطورى  11نشاطها. ، بجهة : 

 التوأمان للخدمات البترولٌة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة -  351

 نشاطها.

 ، عن الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 4445برلم  25255254،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 - 5الحً  -عمد ثانً  4مجاوره  - 4عماره  - 22نشاطها. ، بجهة : شمه 

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكو 5شركة  ،  تجارة المجوهرات    G.Dجً دي للمجوهرات  -  352

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

مع مراعاة احكام  5ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  5، عن تجارة المجوهرات  4435برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555

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

مع  5الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

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

 المهندسٌن -ش لبنان  52الدور الثالث 

شركة  ،  التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى    ARVIL GROUPارفٌل جروب للمماوالت العامة والتدرٌب الهندسً  -  353

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

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

لتى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ، عن ا 4352برلم  25255214،لٌدت فى  35555.555مالها   

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

ش مصدق  45لمباشرة نشاطها ، بجهة :  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة

 الدلً -

 شركة  ،  " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات   NAB GROUP EGYPTناب جروب مصر    -  354

 " استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 " التوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125ون رلم تلتزم الشركة بؤحكام المان

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

، عن " الامة و  4664برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555على تحمٌك ؼرضها فى مصر   ،رأس مالها   التى لد تعاونها 

 تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات

 " استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز (

 تمدٌم خدمات الكاترٌنج -

 " التوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

 -الشٌخ زاٌد  -مون الند  4رضها فى مصر ، بجهة : فٌبل التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او    NAB GROUP EGYPTناب جروب مصر    -  355

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

 4664برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ة ، عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌ

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

 -الشٌخ زاٌد  -مون الند  4: فٌبل 

شركة  ،  " النمل    North Star Service Group Egypt (NSSGشركة مجموعة نورث ستار للخدمات اللوجٌستٌة ) -  356

 البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى (

 " تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

مطر المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل "وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النمل داخل ال

الناللٌن و استخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق و الكبارى و النمل البرى مع االخذ فى االعتبار بؤن الهٌئة ال 

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت"

 "  التورٌدات العمومٌة

،  4634برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555التجارٌة  ) تلتزم الشركة بؤحكام   ،رأس مالها    التصدٌر والتوكٌبلت -

 عن " النمل البرى للركاب والبضائع ) عدا النمل السٌاحى (

 " تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة

لمصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل "وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النمل داخل المطر ا

الناللٌن و استخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق و الكبارى و النمل البرى مع االخذ فى االعتبار بؤن الهٌئة ال 

 تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحبلت"



 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

 "  التورٌدات العمومٌة

 -حدائك االهرام  -ط  13الدور الثانى  3ارٌة  ) تلتزم الشركة بؤحكام ، بجهة : شمة التصدٌر والتوكٌبلت التج -

شركة  ،  المانون    North Star Service Group Egypt (NSSGشركة مجموعة نورث ستار للخدمات اللوجٌستٌة ) -  353

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  ٌجوز للشركة ان -فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة  ( 1422لسنة  125رلم 

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

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

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

فً شؤن تنظٌم أعمال 1422لسنة  125، عن المانون رلم  4634برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تك -الوكالة التجارٌة  ( 

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

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

 -حدائك االهرام  -ط  13الدور الثانى  3الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

والمتكاملة المماوالت العامة  -شركة  ،     ARVIL GROUPارفٌل جروب للمماوالت العامة والتدرٌب الهندسً  -  352

 والمتخصصة

 مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وعلى االخص فى مجال الهندسه -

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة -

 مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةرأس ال

،لٌدت فى  35555.555من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(   ،رأس مالها    23المنصوص علٌها فً المادة 

 كاملة والمتخصصةالمماوالت العامة والمت -، عن  4352برلم  25255214

 مماوالت اعمال التشطٌبات والدٌكور -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وعلى االخص فى مجال الهندسه -

 تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة -

 االستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةرأس المال و

 الدلً -ش مصدق  45من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( ، بجهة :  23المنصوص علٌها فً المادة 

 شركة  ،  .   ARVIL GROUPارفٌل جروب للمماوالت العامة والتدرٌب الهندسً  -  354

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات -

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 صرؾ (–مٌاه  –هرباء شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) ك -

 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  -

 ، عن . 4352برلم  25255214،لٌدت فى  35555.555شبٌهة باعمالها او   ،رأس مالها   



 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

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات -

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 صرؾ (–مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء  -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

اال ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم -التورٌدات العمومٌة  -

 الدلً -ش مصدق  45شبٌهة باعمالها او ، بجهة : 

 32شركة  ،  انشطةداخل لانون    Dimensions For Advanced Industriesداٌمنشنز للصناعات المتطورة  -  365

 نالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج المعادن واالجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة والبوتجازات والؽساالت وشاشات التلفٌزٌو

 والمراوح والدفاٌات والفرن الكهربائً والمٌكروٌؾ والتوستر واجهزة التكٌٌؾ الصحراوي والكشافات الكهربائٌة وجهاز

 صاعك الناموس والشواٌات وفرنصاج لخبز العٌش وجمٌع انواع الصاج بانواعها وااللومٌتال بانواعها واعمال الحدادة

 بانواعها

هربائٌة والمنزلٌة والبوتجازات والؽساالت وشاشات التلفٌزٌون والمراوح   ،رأس مالها   تجاره الجمله والتجزئه لبلجهزة الك

 32، عن انشطةداخل لانون  4336برلم  25255252،لٌدت فى  655555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج المعادن واالجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة والبوتجازات والؽساالت وشاشات التلفٌزٌون

 المراوح والدفاٌات والفرن الكهربائً والمٌكروٌؾ والتوستر واجهزة التكٌٌؾ الصحراوي والكشافات الكهربائٌة وجهازو

 صاعك الناموس والشواٌات وفرنصاج لخبز العٌش وجمٌع انواع الصاج بانواعها وااللومٌتال بانواعها واعمال الحدادة

 بانواعها

 - 154ائٌة والمنزلٌة والبوتجازات والؽساالت وشاشات التلفٌزٌون والمراوح ، بجهة : لطعة تجاره الجمله والتجزئه لبلجهزة الكهرب

 اكتوبر 6 -م 355مخازن الشباب  -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسه 

 شركة  ،  والدفاٌات   Dimensions For Advanced Industriesداٌمنشنز للصناعات المتطورة  -  361

 لمٌكروٌؾ والتوستر واجهزة التكٌٌؾ الصحراوي والكشافات الكهربائٌة وجهازصاعك الناموسوالفرن الكهربائً وا

 والشواٌات وفرن صاج لخبز العٌش وجمٌع انواع الصاج بانواعها وااللومٌتال بانواعها واعمال الحدادة بانواعها بالمدن

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

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه2553لسنة  355موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 ، عن والدفاٌات 4336برلم  25255252،لٌدت فى  655555.555،رأس مالها      356مصر العربٌهرلم 

 ٌؾ والتوستر واجهزة التكٌٌؾ الصحراوي والكشافات الكهربائٌة وجهازصاعك الناموسوالفرن الكهربائً والمٌكرو

 والشواٌات وفرن صاج لخبز العٌش وجمٌع انواع الصاج بانواعها وااللومٌتال بانواعها واعمال الحدادة بانواعها بالمدن

 م فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزموالمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌ

 و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه2553لسنة  355موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 



 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

 اكتوبر 6 -م 355مخازن الشباب  -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسه  - 154، بجهة : لطعة  356مصر العربٌهرلم 

 2552شركة  ،  لسنه    Dimensions For Advanced Industriesلصناعات المتطورة داٌمنشنز ل -  362

 التصدٌر- 32انشطة خارج لانون 

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

 زاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً ت

 2552، عن لسنه  4336برلم  25255252،لٌدت فى  655555.555او التً لد   ،رأس مالها   

 التصدٌر- 32انشطة خارج لانون 

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32ط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشر

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

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

 اكتوبر 6 -م 355مخازن الشباب  -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسه  - 154او التً لد ، بجهة : لطعة 

شركة  ،  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً    Dimensions For Advanced Industriesداٌمنشنز للصناعات المتطورة  -  363

 مج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اومصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تند

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

، عن تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  4336برلم  25255252،لٌدت فى  655555.555نشاطها  ،رأس مالها   

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 اكتوبر 6 -م 355مخازن الشباب  -امتداد المنطمة الصناعٌة السادسه  - 154نشاطها ، بجهة : لطعة 

 : 32وسام عصام محمود دمحم وشرٌكه   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  364

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

 2552لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

عدا منطمة شبة تجارة  الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما -

،لٌدت فى  355555.555وما ورد   ،رأس مالها    2553لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 : 32، عن انشطة داخل لانون  4346برلم  25255252

لوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج ا-

 2552لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 



 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

ا منطمة شبة تجارة  الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عد-

شارع ابو الفضل متفرع من  1وما ورد ، بجهة :  2553لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 -الهرم  -فٌصل  -اللبٌنى من الدور االول 

  2552لسنة  356وسام عصام محمود دمحم وشرٌكه   شركة  ،  بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  -  365

مع االلتزام    5الوساطة فى انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة  -: التسوٌك العمارى  32ل لانون انشطة داخ

بافراد حسابات مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  2513لسنة  32ستثمار رلم والحوافز الواردة بمانون اال

،  4346برلم  25255252،لٌدت فى  355555.555بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

  2552لسنة  356عن بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

مع االلتزام    5الوساطة فى انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌة  -: التسوٌك العمارى  32خل لانون انشطة دا

بافراد حسابات مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

وكذا التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  2513لسنة  32ستثمار رلم والحوافز الواردة بمانون اال

فٌصل  -شارع ابو الفضل متفرع من اللبٌنى من الدور االول  1بذات المانون مع مراعة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : 

 -الهرم  -

ٌكه   شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  وسام عصام محمود دمحم وشر -  366

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4346برلم  25255252،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 -الهرم  -فٌصل  -لدور االول شارع ابو الفضل متفرع من اللبٌنى من ا 1البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 
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 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.-شركة  ،  

 التصدٌر-

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

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

 نشاطها.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.-، عن  4633برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 التصدٌر-

 لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز ل

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

 حته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئ

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

 -الدلى  -ش الزهراء  32الكائن بالعماررلم  1نشاطها. ، بجهة : محل رلم 



 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

جهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً شركة  ،  " استصبلح وت   THE HAPPINESS RANCHشركة عزبة السعادة   -  362

تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

 االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355رار رئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها ل

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

األراضً بالمرافك ، عن " استصبلح وتجهٌز  4642برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555" تربٌة جمٌع   ،رأس مالها   

األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355ئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ر

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

 الشٌخ زاٌد -أ الكائن بمول المعز االدارى الحً الثانً عشر  15" تربٌة جمٌع ، بجهة : 

شركة  ،  تمدٌم اإلستشارات الفنٌة فى مجاالت السبلمة و الصحة المهنٌة و حماٌة البٌئة و مكافحة    Erasafeٌؾ إٌراس -  364

تصمٌم وتشٌٌد وتشؽٌل النظم الهندسٌة واإللكترونٌة الخاصة بؤنظمة اإلنذار المبكر والكشؾ عن الحرائك  و تسرٌب  -الحرائك 

حرائك و ما تتضمنه من تورٌد وتركٌب معدات مثل المضخات و خطوط األنابٌب و الؽازات و كذلن أنظمة و شبكات مكافحة ال

إلامة دورات تدرٌبٌة فً مختلؾ المجاالت الفنٌة و  -المرشات باإلضافة إلً منظومات المكافحة اآللٌة  و أنظمة الؽمر الشامل 

، عن تمدٌم  4411برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555الهندسٌة و مجاالت السبلمة و الصحة   ،رأس مالها   

تصمٌم وتشٌٌد وتشؽٌل النظم الهندسٌة  -اإلستشارات الفنٌة فى مجاالت السبلمة و الصحة المهنٌة و حماٌة البٌئة و مكافحة الحرائك 

لحرائك و ما واإللكترونٌة الخاصة بؤنظمة اإلنذار المبكر والكشؾ عن الحرائك  و تسرٌب الؽازات و كذلن أنظمة و شبكات مكافحة ا

تتضمنه من تورٌد وتركٌب معدات مثل المضخات و خطوط األنابٌب و المرشات باإلضافة إلً منظومات المكافحة اآللٌة  و أنظمة 

 -ش الهرم  426إلامة دورات تدرٌبٌة فً مختلؾ المجاالت الفنٌة و الهندسٌة و مجاالت السبلمة و الصحة ، بجهة :  -الؽمر الشامل 

 -نصر الدٌن  

إلامة و تشؽٌل مركز إلعداد و تنمٌة و تدرٌب  -شركة  ،  المهنٌة و حماٌة البٌئة و مكافحة الحرائك    Erasafeإٌراسٌؾ  -  335

إعداد دراسات تمٌٌم األثر البٌئً وكذلن خطط اإلدارة البٌئٌة باإلضافة إلى إجراء المٌاسات البٌئٌة والفحوصات  -الموارد البشرٌة 

تورٌد وصٌانة طفاٌات الحرٌك بؤنواعها و أحجامها المتعددة و كذلن تورٌد مواد اإلطفاء المختلفة مثل رؼوة  -ة المعملٌة البلزم

تورٌد و صٌانة معدات و أجهزة السبلمة و حماٌة البٌئة و كذلن مهمات الولاٌة بؤنواعها  -اإلطفاء و البودرة الكٌماوٌة الجافة 

 -، عن المهنٌة و حماٌة البٌئة و مكافحة الحرائك  4411برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555المختلفة   ،رأس مالها   

إعداد دراسات تمٌٌم األثر البٌئً وكذلن خطط اإلدارة البٌئٌة  -إلامة و تشؽٌل مركز إلعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة 

تورٌد وصٌانة طفاٌات الحرٌك بؤنواعها و أحجامها المتعددة و  -باإلضافة إلى إجراء المٌاسات البٌئٌة والفحوصات المعملٌة البلزمة 

تورٌد و صٌانة معدات و أجهزة السبلمة و حماٌة  -كذلن تورٌد مواد اإلطفاء المختلفة مثل رؼوة اإلطفاء و البودرة الكٌماوٌة الجافة 

 -لدٌن  نصر ا -ش الهرم  426البٌئة و كذلن مهمات الولاٌة بؤنواعها المختلفة ، بجهة : 

شركة  ،  تؤهٌل الشركات و المإسسات للحصول على شهادات األٌزو المختلفة المعاٌرة و الفحص و    Erasafeإٌراسٌؾ  -  331

التفتٌش الهندسً و تمٌٌم سبلمة األصول و المعدات تصمٌم و تنفٌذ و تشؽٌل النظم الهندسٌة و اإللكترونٌة الخاصة بؤنظمة الحراسة 

جهزة اإلنذار المبكر ضد السرلة و دوائر التحكم عن بعد و الدوائر التلٌفزٌونٌة المؽلمة للمرالبة الداخلٌة و البوبات من الداخل  مثل أ

اإللكترونٌة  إدارة و معالجة المخلفات الصناعٌة الضارة بالبٌئة بما ٌتوافك مع الموانٌن ذات الصلة بعد الحصول على موافمة الجهات 

، عن تؤهٌل الشركات و المإسسات للحصول على شهادات  4411برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555و   ،رأس مالها   

األٌزو المختلفة المعاٌرة و الفحص و التفتٌش الهندسً و تمٌٌم سبلمة األصول و المعدات تصمٌم و تنفٌذ و تشؽٌل النظم الهندسٌة و 

ة اإلنذار المبكر ضد السرلة و دوائر التحكم عن بعد و الدوائر اإللكترونٌة الخاصة بؤنظمة الحراسة من الداخل  مثل أجهز

لموانٌن التلٌفزٌونٌة المؽلمة للمرالبة الداخلٌة و البوبات اإللكترونٌة  إدارة و معالجة المخلفات الصناعٌة الضارة بالبٌئة بما ٌتوافك مع ا

 -نصر الدٌن   -ش الهرم  426ذات الصلة بعد الحصول على موافمة الجهات و ، بجهة : 



 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

شركة  ،  . كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  الحكام    Erasafeإٌراسٌؾ  -  332

، عن . كما ٌجوز لها أن تندمج فى  4411برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555المانون والئحتة التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

 -نصر الدٌن   -ش الهرم  426لفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما  الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : الهٌئات السا

شركة  ،  الهٌئات المعنٌة الفحص و التفتٌش على جودة المنتجات الزراعٌة و األؼذٌة و الخامات    Erasafeإٌراسٌؾ  -  333

التصدٌر  مع مراعاة  -التورٌدات العمومٌة  -ة العامة و التوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات التجار

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة , وٌجوز للشركة أن تكون 

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

، عن الهٌئات المعنٌة الفحص  4411برلم  25255253،لٌدت فى  255555.555ؼرضها فى مصر أو الخارج   ،رأس مالها   

رة العامة و التوزٌع فٌما هو و التفتٌش على جودة المنتجات الزراعٌة و األؼذٌة و الخامات اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات التجا

التصدٌر  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار  -التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة , وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات 

 -ش الهرم  426التى تزاول أعماآل شبٌهة بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو الخارج ، بجهة :  وؼٌرها

 -نصر الدٌن  
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 ك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوشركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌ

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  4423برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 -الهرم  -برج مصر للتعمٌر -ش ترعة المرٌوطٌة 63نشاطها. ، بجهة : 
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 ب الشركات للحصول على شهادات الجودةشركة  ،  تاهٌل وتدرٌ

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت الطبٌة والهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 ادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركاتالمتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌ

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(   ،رأس مالها    23العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 شركات للحصول على شهادات الجودة، عن تاهٌل وتدرٌب ال 4423برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555

 الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .

 تمدٌم االستشارات فى كافة المجاالت الطبٌة والهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات

 أس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركاتالمتعلمةبالتمٌٌم بمناسبة زٌادةر

ش  63من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( ، بجهة :  23العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 -الهرم  -برج مصر للتعمٌر -ترعة المرٌوطٌة



 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

   GLOBAL FOR ENGINEERING TECHNOLOGY APPLICATIONS GETAوجٌا التطبٌمات الهندسٌة  العالمٌة لتكنول -  336

 شركة  ،  .

 المٌام باعمال الصٌانة لبلجهزة الطبٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وبٌع االجهزة الطبٌة واالدوٌة

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  125ٌة وتلتزم الشركةبإحكام المانون رلم التوكٌبلت التجار

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ، عن . 4423برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555خدمات البترولٌة المساندة   ،رأس مالها   تمدٌم ال

 المٌام باعمال الصٌانة لبلجهزة الطبٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وبٌع االجهزة الطبٌة واالدوٌة

 التورٌدات العمومٌة

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  125لتزم الشركةبإحكام المانون رلم التوكٌبلت التجارٌة وت

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 -الهرم  -برج مصر للتعمٌر -ش ترعة المرٌوطٌة 63البترولٌة المساندة ، بجهة :  تمدٌم الخدمات
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 شركة  ،  لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها- -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 األنتاجالخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب  -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

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

 ، عن لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل : 4423برلم  25255254،لٌدت فى  15555.555او   ،رأس مالها   

 ة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطهاصٌان- -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -



 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

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

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

 -الهرم  -برج مصر للتعمٌر -ش ترعة المرٌوطٌة 63او ، بجهة : 

رن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شركة  ،  تشت   BUSINESS GATEبوابة االعمال   -  332

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

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

برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  4556

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

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

 -الفٌوم  -خلؾ مساكن الزراعٌٌن  -ٌمان فارس لمباشرة نشاطها ، بجهة : ك

 شركة  ،  " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات   Dudesدودز  -  334

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -" حك استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز ( 

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

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

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

  

 ، عن " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات 4515برلم  25255254،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

ع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -" حك استؽبلل العبلمات التجارٌة ) الفرنشاٌز ( 

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 

منطمة  Bلطعة  4ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم والمرارا

 -ؼرب سومٌد 

تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  شركة  ،  "   Kuiper Triangle Egyptكوٌبر تراٌنجل اٌجٌبت   -  325

 واالستكشاؾ وتشمل : 

 ر البترول وتنشٌطها صٌانة آبا -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 نتاج الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األ -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25255215،لٌدت فى  245555.555" إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع   ،رأس مالها   

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :  ، عن " 4534

 صٌانة آبار البترول وتنشٌطها  -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة  - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول .  -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة  -

 معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 وأنابٌب األنتاج  الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 -شارع الثورة  42" إلامة أو إدارة محطات استمبال الؽاز الطبٌعى أو إعداده للتوزٌع ، بجهة : 

ستخدام شركة  ،  أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع اال   Kuiper Triangle Egyptكوٌبر تراٌنجل اٌجٌبت   -  321

 من مدن ولرى وموالع تنمٌة بواسطة النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول

" تمدٌم االستشارات للشركات العاملة فى مجال البترول والؽاز ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

حواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالست

،لٌدت فى  245555.555من لانون سوق رأس المال   ،رأس مالها    23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ام من مدن ولرى وموالع تنمٌة بواسطة ، عن أو مد شبكات الؽاز من موالع اإلنتاج إلى موالع االستخد 4534برلم  25255215

 النالبلت المتخصصة أو األنابٌب ، وال ٌشمل ذلن نمل البترول

" تمدٌم االستشارات للشركات العاملة فى مجال البترول والؽاز ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة 

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

 -شارع الثورة  42من لانون سوق رأس المال ، بجهة :  23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة ٌجو -شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة ( .    Kuiper Triangle Egyptكوٌبر تراٌنجل اٌجٌبت   -  322

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

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

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

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن والئحته التنفٌذٌة ( .  4534برلم  25255215،لٌدت فى  245555.555،رأس مالها     

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

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

ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائ

 -شارع الثورة  42لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " تجارة وتوزٌع    Badr United Group Pharmaceuticals  BUGPمجموعة بدر المتحدة لبلدوٌة   -  323

جمٌل و العطور و المبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة وتصنٌع كل وتسوٌك االدوٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات الت

 ماسبك لدى الؽٌر

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ ت

، عن "  4554برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل و العطور و المبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة تجارة وتوزٌع وتسوٌك االدوٌة و المستحضرات الطبٌة و مستحضرات التجم

 وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤس

 -المهندسٌن  -شارع عمر بن الخطاب  22من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ، بجهة : 

 ،  المنظمة لهذا الؽرض شركة     Badr United Group Pharmaceuticals  BUGPمجموعة بدر المتحدة لبلدوٌة   -  324

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

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

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

، عن المنظمة لهذا  4554برلم  25255211فى  ،لٌدت 2555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

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

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

 -المهندسٌن  -شارع عمر بن الخطاب  22:  التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة

 INTERNATIONAL MARKETING ANDالشركة الدولٌة لخدمات التسوٌك وادارة المشروعات         -  325

MANAGEMENT                 SERVICES   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 نشاطها.

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4535برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 لمباشرة

 -الدلى  -ش جابربن حٌان  32نشاطها. ، بجهة : 

 INTERNATIONAL MARKETING ANDالشركة الدولٌة لخدمات التسوٌك وادارة المشروعات         -  326

MANAGEMENT                 SERVICES     ،  التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت-شركة 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءاتبشان شركات  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

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



 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

،  4535برلم  25255211ت فى ،لٌد 155555.555واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة   ،رأس مالها   

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت-عن 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم -

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات بشان شركات االدارة 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

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

 -الدلى  -ش جابربن حٌان  32واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ، بجهة : 

  5باتٌس لبلستثمار العماري   شركة  ،  االستثمار العماري  -  323

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

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

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

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  5ار العماري ، عن االستثم 4312برلم  25255214،لٌدت فى  355555.555،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 

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

 العجوزة -مٌدان لبنان  -ش الجهاد  12التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وتشؽٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن اتحاد المدربٌن للحساب الذهنى وتنمٌة المهارات   شركة  ،  انشاء  -  322

الامة وتشؽٌل  -وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لؽة التخاطب ) فٌما ال ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى (. 

 مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة والحساب الذهنً

 احثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الب -

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

، عن انشاء  4326برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر   ،رأس مالها   

ؽٌل مركز متخصص لتدرٌب لؤلطفال الطبٌعٌٌن وذوى االحتٌاجات الخاصة والتدرٌب على النطك وتعلٌم لؽة التخاطب ) فٌما ال وتش

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة والحساب الذهنً -ٌجاوز مرحله التعلٌم الثانوى (. 

 ٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحث -

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

 -الهرم  -فٌصل  -ش المنشٌة 1التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ، بجهة : 

نى وتنمٌة المهارات   شركة  ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اتحاد المدربٌن للحساب الذه -  324

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

 4326برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها    الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

ة ، عن او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌ

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

 -الهرم  -فٌصل  -ش المنشٌة 1: 

 االستثمار و التسوٌك العمارى .-شركة  ،     Egy Plazaاٌجى ببلزا للتسوٌك  -  345



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بٌع و تمسٌم  لسنةشراء و 356و مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2553لسنة  355ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

صرؾ ( مع مراعاةشراء و بٌع و تاجٌر و الامة –مٌاه  –االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء 

 الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .

2552 

 التوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌةالمٌام باعمال الدٌكورات والتشطٌبات-

،لٌدت  1555555.555بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة،   ،رأس مالها    1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 االستثمار و التسوٌك العمارى .-، عن  4356برلم  25255225فى 

لسنةشراء و بٌع و تمسٌم  356و مراعاة لراررئٌس جمهورٌة مصر العربٌةرلم  2553لسنة  355ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

صرؾ ( مع مراعاةشراء و بٌع و تاجٌر و الامة –مٌاه  –االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء 

 الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .

2552 

 التوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌةالمٌام باعمال الدٌكورات والتشطٌبات-

 -الدلى  -ش مصدق  33بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، ، بجهة :  1422لسنة 125لتزم الشركةباحكام المانون رلم * ت

 شركة  ،  وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى   Egy Plazaاٌجى ببلزا للتسوٌك  -  341

 ت المختصة وبما ال ٌخلحك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجها

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 الت العامةالمماو

،لٌدت  1555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها   ،رأس مالها   

 ، عن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 4356برلم  25255225فى 

 صة وبما ال ٌخلحك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخت

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 امةالمماوالت الع

 -الدلى  -ش مصدق  33ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ، بجهة : 

 شركة  ،  التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها   Egy Plazaاٌجى ببلزا للتسوٌك  -  342

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



 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 نشاطها.

  

 ، عن التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4356برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال

 -الدلى  -ش مصدق  33نشاطها. ، بجهة : 

/ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات  2513لسنة  32شركة  ،  انشطة داخل لانون    AG Plastاٌه جى ببلست  -  343

الببلستٌكٌه ومواد التعبئه والتؽلٌؾ واالكٌاس والشنط والخامات الببلستٌن ومستلزمات الصوب الزراعٌة وجمٌع انواع البلصك 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة  5/ التورٌدات العمومٌة  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  -وشمبر التؽلٌؾ 

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

، عن انشطة داخل لانون  4354برلم  25255223،لٌدت فى  35555.555علً ان التتمتع   ،رأس مالها    2513لسنة  32رلم 

/ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌه ومواد التعبئه والتؽلٌؾ واالكٌاس والشنط والخامات الببلستٌن  2513لسنة  32

/ التورٌدات العمومٌة  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  -ومستلزمات الصوب الزراعٌة وجمٌع انواع البلصك وشمبر التؽلٌؾ 

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط  5

عمار  2213رلم علً ان التتمتع ، بجهة : وحدة  2513لسنة  32حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 اكتوبر6 -الحً الثالث  155رلم 

  5شركة  ،  االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون   AG Plastاٌه جى ببلست  -  344

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

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

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

 خٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاالترا

، عن االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  4354برلم  25255223،لٌدت فى  35555.555،رأس مالها     

  5الواردة بذات المانون

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

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 على كافة 

 اكتوبر6 -الحً الثالث  155عمار رلم  2213اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم التر

اٌجٌبت جٌت لتعبئة وتؽلٌؾ وتصدٌر المواد الؽذائٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى  -  345

 االخص تجارة المواد الؽذائٌة

 التصدٌر -بئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌرتع -التورٌدات العمومٌة 

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

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



 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

،لٌدت فى  55555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةمع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌة 4224برلم  25255225

 التصدٌر -وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة لدى الؽٌرتعبئة  -التورٌدات العمومٌة 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ا اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌه

 11مجموعة  2حً  12تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةمع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : عمارة رلم 

 اكتوبراول6 -اهالً بجوار مسجد كامل النور 

إلنتاج السبلالت شركة  ،  أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن    THE HAPPINESS RANCHشركة عزبة السعادة   -  346

 أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌه الخٌول -" 

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -

ٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼ -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها   

السبلالت ، عن أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج  4642برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها   

 أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 " إلامة المزارع السمكٌة .

 تربٌه الخٌول -" 

 الهندسه الوراثٌه فً المجاالت النباتٌه والحٌوانٌه -

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ال -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها ، 

 الشٌخ زاٌد -أ الكائن بمول المعز االدارى الحً الثانً عشر  15بجهة : 

شركة  ،  بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة    THE HAPPINESS RANCHشركة عزبة السعادة   -  343

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ، عن بها وذلن طبما الحكام  4642برلم  25255213،لٌدت فى  555555.555

أ الكائن  15الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الشٌخ زاٌد -بمول المعز االدارى الحً الثانً عشر 

شركة  ،  " توزٌع وتسجٌل األدوٌة البشرٌة    Medex Pharma Corporationمٌدٌكس فارما كوربورٌشن         -  342

واالدوٌة الحٌوٌة وأدوٌة التكنولوجٌا واألمصال واللماحات واألجسام المضادة واألدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت 

 الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة ومواد التنظٌؾ وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 تجارٌة." التوكٌبلت ال



 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

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل   ،رأس مالها   

، عن " توزٌع وتسجٌل األدوٌة البشرٌة واالدوٌة الحٌوٌة وأدوٌة التكنولوجٌا  4661برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555

واألمصال واللماحات واألجسام المضادة واألدوٌة البٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة والمبٌدات الحشرٌة ومواد 

 التنظٌؾ وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر.

 " التوكٌبلت التجارٌة.

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

 43مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ، بجهة : مكتب 

 -المحور المركزي  -بر التجاري مول اكتو - 5الدور الرابع بالعمار رلم 

 شركة  ،  باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.   Medex Pharma Corporationمٌدٌكس فارما كوربورٌشن         -  344

 " التورٌدات العمومٌة.

 "التصدٌر.

ول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزا -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

صول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

، عن باحكام الموانٌن  4661برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 المنظمة لهذا الؽرض.

 " التورٌدات العمومٌة.

 "التصدٌر.

ل اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاو -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 -المحور المركزي  -مول اكتوبر التجاري  - 5الدور الرابع بالعمار رلم  43التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

شركة  ،  بٌع وتجارة المبلبس التنكرٌة واكسسواراتها    NEVER LAND COSTUMEنٌفر الند للمبلبس التنكرٌة  -  455

  5التورٌدات العمومٌه  -تصنٌع المبلبس لدي الؽٌر  -االطفال ولعب االطفال  والمبلبس الجاهزة ومبلبس

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج

،لٌدت فى  555555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 -االطفال ولعب االطفال ، عن بٌع وتجارة المبلبس التنكرٌة واكسسواراتها والمبلبس الجاهزة ومبلبس  4352برلم  25255214

  5التورٌدات العمومٌه  -تصنٌع المبلبس لدي الؽٌر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

بالدور الثانً بالمركز  36طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : الوحدة رلم 

 اكتوبر6 -المحور المركزي  33التجاري )سٌتً سكٌب مول( بالمطعة رلم 

شركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    NEVER LAND COSTUMEللمبلبس التنكرٌة  نٌفر الند -  451

 5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها



 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

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4352برلم  25255214،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

المحور  33بالدور الثانً بالمركز التجاري )سٌتً سكٌب مول( بالمطعة رلم  36وحدة رلم ، بجهة : ال 5البلزمة لمباشرة نشاطها

 اكتوبر6 -المركزي 

 التصدٌر-جاالكسً للخدمات اللوجستٌه   شركة  ،   -  452

 النمل البري للبضائع والنمل البري للركاب.-

 النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد وال ٌتم مزاوله نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص البلزمهبمزاوله النشاط من الهٌئه العامه للطرق والنمل ابري

 تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه لدى الؽٌر

 ا التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌره

-، عن  4324برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 التصدٌر

 النمل البري للبضائع والنمل البري للركاب.-

 اخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌدوال ٌتم مزاوله نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل د

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص البلزمهبمزاوله النشاط من الهٌئه العامه للطرق والنمل ابري

 تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه لدى الؽٌر

 زاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً ت

 -الدلى  -عماره الخلفاء  -ش النٌل  152او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر ، بجهة : 

 جاالكسً للخدمات اللوجستٌه   شركة  ،  او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  453

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

ن تندمج فً الهٌئات ، عن او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ا 4324برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -عماره الخلفاء  -ش النٌل  152نشاطها. ، بجهة : 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة االدوات المكتبٌة-شركة  ،     H2DOاتش تو دو    -  454

 التورٌدات العمومٌة -

 ٌ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 او او التً



 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

 نشاطها.

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -، عن  4333برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 وعلى االخص تجارة االدوات المكتبٌة

 التورٌدات العمومٌة -

 التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى

 -اكتوبر 6 -اسكان المهندسٌن  -ج عمرانٌة اولى  14عمارةرلم  4نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -الحدث للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،   الدعاٌة واالعبلن عدا الطباعة  -  455

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احكام الموانٌن واللوائح 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الدعاٌة واالعبلن عدا الطباعة  4646برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555

اال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

 -الهرم   -حدائك االهرام -و  1: البوابة الثانٌة 

شركة  ،  وتجهٌز األراضً بالمرافك    Builders Real Estate Developmentبٌلدرز للتطوٌر العماري        -  456

 ستصلحة.األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً الم

 االستثمار العمارى .-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -التسوٌك العماري 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس تش

، عن وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  4651برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555مالها   

 ستصلحة.لبلستزراع. واستزراع األراضً الم

 االستثمار العمارى .-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -التسوٌك العماري 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : تش

 -حدائك االهرام  -ب  6ش رلم  - 166عمار 

لحصول على كافة شركة  ،  وعلى الشركة ا   Builders Real Estate Developmentبٌلدرز للتطوٌر العماري        -  453

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها



 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

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4651برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 -حدائك االهرام  -ب  6ش رلم  - 166لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار 

 ادارة المشروعات-شركة  ،      Builders Real Estate Developmentبٌلدرز للتطوٌر العماري        -  452

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التطوٌر العمارى .-

 ٌةاعداد التصمٌمات الهندس-

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة-

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 صرؾ (–مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء -

 25255213،لٌدت فى  155555.555)فٌما ال ٌجاوز   ،رأس مالها   الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة-

 ادارة المشروعات-، عن  4651برلم 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التطوٌر العمارى .-

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة-

 ماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصةالم-

 شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة .-

 صرؾ (–مٌاه  –شراء و بٌع و تمسٌم االراضى بؽرض البناء علٌها و مدها بالمرافك األساسٌة) كهرباء -

 -حدائك االهرام  -ب  6ش رلم  - 166 ٌجاوز ، بجهة : عمار الامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال-

شركة  ،  مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا    Builders Real Estate Developmentبٌلدرز للتطوٌر العماري        -  454

 المدارس

 الدولٌة(

 لمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطهالامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة وا-

 بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 مماوالت مد شبكات الري-

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فى شان سجل المستوردٌن   ،رأس مالها    1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125لم تلتزم الشركة باحكام المانون ر

 ، عن مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس 4651برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555

 الدولٌة(

 ٌة واالنشطة المكمله او المرتبطهالامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاح-

 بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 مماوالت مد شبكات الري-

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.-

 166فى شان سجل المستوردٌن ، بجهة : عمار  1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 -حدائك االهرام  -ب  6ش رلم  -

 شركة  ،  وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال   Builders Real Estate Developmentبٌلدرز للتطوٌر العماري        -  415

ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة 

  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 ٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسم

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

رٌة وال ٌنشىء ، عن وتنظٌم اعمال الوكالة التجا 4651برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555استصبلح   ،رأس مالها   -

تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال 

  -ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 و التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أ

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 الامة و تشؽٌل محطة لتموٌن السٌارات

 -حدائك االهرام  -ب  6ش رلم  - 166استصبلح ، بجهة : عمار -

 تورٌد وتركٌب الواح واجهزة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها . -كة  ،  شر   Sunriseشروق الشمس  -  411

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة مستلزمات الري والمزارع  -

ال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعما

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

تورٌد  -، عن  4644برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 وتركٌب الواح واجهزة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة مستلزمات الري والمزارع  -

عماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ا

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

بجوار كارتة  -الواحات البحرٌة  -طرٌك الماهرة الواحات  -والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : لرٌة مندٌشة 

 -مندٌشة 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة    Sunriseشروق الشمس  -  412

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4644برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الواحات البحرٌة  -طرٌك الماهرة الواحات  -ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لرٌة مندٌشة الش

 -بجوار كارتة مندٌشة  -

شركة  ،  " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت    MORSHY FOR IMPORT AND EXPORTمورشى لبلستٌراد والتصدٌر  -  413

 التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125الشركه باحكام المانون رلم تلتزم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها 

 انٌن المنظمة لهذا الؽرض من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام المو

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

،  4646برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها    -

 عن " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125كه باحكام المانون رلم تلتزم الشر

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها 

 المنظمة لهذا الؽرض  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 - 1شمه  -ش الزهراء 52ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة :  -

الشركات وؼٌرها  شركة  ،  من الوجوة مع   MORSHY FOR IMPORT AND EXPORTمورشى لبلستٌراد والتصدٌر  -  414

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

 اتالهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  2555555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  4646برلم  25255212

ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 - 1شمه  -ش الزهراء 52لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

امٌن على وشرٌكٌها   شركة  ،  الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من  رحاب دمحم -  415

 أنشطةداخلٌه عبلجٌة أو طبٌةبشرط أن

 %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها 15تمدم 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة  4253برلم  25255226،لٌدت فى  2255555.555،رأس مالها     

 جٌة أو طبٌةبشرط أنأو العامة وما تضمه من أنشطةداخلٌه عبل



 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

 %سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها 15تمدم 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -بنى سوٌؾ  -(ش عبد السبلم عارؾ  1نشاطها. ، بجهة : )

 اعٌل وشركاه   شركة  ،  و الحوافز الواردة بذات المانون.دمحم اسماعٌل دمحم اسم -  416

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 ، عن و الحوافز الواردة بذات المانون. 4432برلم  25255254،لٌدت فى  355555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -لسم الجٌزه  -سبلمة الخارطة الجدٌدة  23 -الدور االول  - 1نشاطها ، بجهة : شمة 

شركة  ،  أنشطةداخل لانون    Elegant Trade for Home Appliancesالٌجانت ترٌد لؤلجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  413

32: 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه.

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 ستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واال

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

، عن أنشطةداخل  4413لم بر 25255253،لٌدت فى  1555555.555االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات   ،رأس مالها   

 :32لانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه.

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, 

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 -بكوم أوشٌم  3بالمرحلة الثانٌةبالمنطمة الصناعٌة لطاع  55االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات ، بجهة : لطعة 

شركة  ،  العمرانٌة الجدٌدة    Elegant Trade for Home Appliancesالٌجانت ترٌد لؤلجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  412

 والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 :32أنشطة خارج لانون 



 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

 * التورٌدات العمومٌة.

 * تجارة األجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة.

 * التوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

، عن  4413برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

 العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 بمراررئٌس الجمهورٌةرلموما ورد  2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 :32أنشطة خارج لانون 

 * التورٌدات العمومٌة.

 * تجارة األجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة.

 * التوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -بكوم أوشٌم  3بالمرحلة الثانٌةبالمنطمة الصناعٌة لطاع  55مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على ، بجهة : لطعة  اى حك فى

شركة  ،  التراخٌص البلزمة    Elegant Trade for Home Appliancesالٌجانت ترٌد لؤلجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  414

 خللمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌ

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 نشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.اال

،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 4413برلم  25255253

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 شطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.االن

بالمرحلة الثانٌةبالمنطمة  55ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : لطعة 

 -بكوم أوشٌم  3الصناعٌة لطاع 

شركة  ،  و ؼٌرها التً تزاول    Elegant Trade for Home Appliancesالٌجانت ترٌد لؤلجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة  -  425

 اعماال شبٌهة باعمالها



 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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 4413برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر 

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -بكوم أوشٌم  3بالمرحلة الثانٌةبالمنطمة الصناعٌة لطاع  55نشاطها. ، بجهة : لطعة 

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  2513لسنة  32الشركة العالمٌة لصناعة المبلبس الجاهزة   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  421

ة والمناطك  فٌما عدا منطمة شبه تجارة الجملة والتجزئه داخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌد -المبلبس الجاهزة 

و مراعاة لرار رئٌس  2553لسنة  355جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

: التصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  - 2552لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 

برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555فى شان سجل   ،رأس مالها    1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125

تجارة الجملة والتجزئه داخل  -: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة  2513لسنة  32، عن انشطة داخل لانون  4434

والمناطك  فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 

انشطة  - 2552لسنة  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2553لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

فى  1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125: التصدٌر تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  2513لسنة  32خارج لانون 

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش عباس انور  32شان سجل ، بجهة : 

الشركة العالمٌة لصناعة المبلبس الجاهزة   شركة  ،  المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس  -  422

لتراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على ا

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

علً ان التتمتع  2513لسنة  32مانون االستثمار رلم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة ب

، عن  4434برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز   ،رأس مالها   

على التراخٌص المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول 

تلتزم الشركة بافراد حسابات  -البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 

 32علً ان التتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز ، بجهة :  2513لسنة  32ردة بمانون االستثمار رلم الوا

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش عباس انور 

او تشترن ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -الشركة العالمٌة لصناعة المبلبس الجاهزة   شركة  ،  الواردة بذات المانون  -  423

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 مع 

م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مراعاة احكا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -، عن الواردة بذات المانون  4434برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555مالها   

تى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ال

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

كة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشر

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش عباس انور  32: 

 ستارت واى لبلستثمار العمارى   شركة  ،  " االستثمار العمارى -  424



 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

 " المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة

 رالتصدٌ

 " التون?الت التجار?ة

بشان تنظ?م اعمال الوكالة التجار?ة، وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى  1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ?ص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ?خل باحكام الموان?ن 

 ا الؽرضالمنظمة لهذ

،لٌدت فى  555555.555االسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االدارى   ،رأس مالها   -" 

 ، عن " االستثمار العمارى 4563برلم  25255211

 " المماوالت العامة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر

 ن?الت التجار?ة" التو

بشان تنظ?م اعمال الوكالة التجار?ة، وال ?نشئ تؤس?س الشركة اى حك فى  1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخ?ص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ?خل باحكام الموان?ن 

 المنظمة لهذا الؽرض

ب استثمارى الشرطة  12االسكان الذى تإجر وحداته بالكامل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االدارى ، بجهة : ش فندق بون فى -" 

 -الفردوس -4الدور 

ستارت واى لبلستثمار العمارى   شركة  ،  بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء  -  425

 بنٌهواحد او عده ا

 2552لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2553لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل-

 " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽبللها وصٌانتها .

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

، عن بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن  4563برلم  25255211،لٌدت فى  555555.555التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

 واحد او عده ابنٌهخمسٌن وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء 

 2552لسنه  356مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 2553لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 اإلسكان االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل-

 " انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽبللها وصٌانتها .



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

 -الفردوس -4ب استثمارى الشرطة الدور  12التى لد تعاونها ، بجهة : ش فندق بون فى 

ر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى ستارت واى لبلستثمار العمارى   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مص -  426

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 البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما  4563برلم  25255211،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

لى كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش فندق بون الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول ع

 -الفردوس -4ب استثمارى الشرطة الدور  12فى 

التورٌدات  -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    HORIZON CAPITALهوراٌزون كابٌتال  -  423

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 5العمومٌه 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

  5على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

  

 -، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  4522برلم  25255212،لٌدت فى  3555555.555،رأس مالها     

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌجوز للشركة ان تكون لها  5التورٌدات العمومٌه 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعا

 -مول اركان  - 3مبنً  -الدور السادس  362، بجهة : مكتب  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 الشٌخ زاٌد

 -المواد الؽذائٌة والمحاصٌل الزراعٌة الحمد النتاج التماوى   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج وتعبئة وتؽلٌؾ  -  422

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة االسمدة الكٌماوٌة والورلٌة والمبٌدات الحشرٌة والمحاصٌل 

ى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با 5الزراعٌة والماكٌنات الزراعٌة والتماوى والمواد الؽذائٌه  

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  4544برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555ان تندمج فى الهٌئات   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص  -ٌؾ المواد الؽذائٌة والمحاصٌل الزراعٌة وانتاج وتعبئة وتؽل

ٌجوز  5تجارة االسمدة الكٌماوٌة والورلٌة والمبٌدات الحشرٌة والمحاصٌل الزراعٌة والماكٌنات الزراعٌة والتماوى والمواد الؽذائٌه  

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن

 -شارع عبد الهادي ابو خلٌل  42تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات ، بجهة : 

 بوالق الدكرور -المعتمدٌة 

ة  ،  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الحمد النتاج التماوى   شرك -  424

  5احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

  

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  ، عن 4544برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 بوالق الدكرور -المعتمدٌة  -شارع عبد الهادي ابو خلٌل  42، بجهة :  5لمباشرة نشاطها 

 : 32شركة  ،   " انشطة من داخل ق    OSTRICH FOOD INDUSTRIES COالنعام للصناعات الؽذائٌة               -  435

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 لن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذ



 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

 " إلامة المزارع السمكٌة .

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

ن تستخدم طرق الري   ،رأس مالها   هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأ

 : 32، عن " انشطة من داخل ق  4541برلم  25255212،لٌدت فى  312555.555

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 اج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنت

 " إلامة المزارع السمكٌة .

" استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً 

 12 - 1م طرق الري ، بجهة : شمة هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخد

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الؽربٌة  -شارع عدوى سلٌم  -شارع التوحٌد 

شركة  ،  الحدٌثة فى االستزراع ولٌس    OSTRICH FOOD INDUSTRIES COالنعام للصناعات الؽذائٌة               -  431

 الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355ٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئ

 " الامة و تشؽٌل مجزر الى او نصؾ الً لذبح و تجهٌز النعام والدواجن

 " الامة و تشؽٌل مجزر الى او نصؾ الً لذبح و تجهٌز اللحوم

 سبك " الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة و تعبئة و تؽلٌؾ كل ما

 : 32" انشطة من خارج ق 

 التورٌدات العمومٌة 

 التصدٌر

 4541برلم  25255212،لٌدت فى  312555.555على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة   ،رأس مالها   

 ، عن الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 " الامة و تشؽٌل مجزر الى او نصؾ الً لذبح و تجهٌز النعام والدواجن

 " الامة و تشؽٌل مجزر الى او نصؾ الً لذبح و تجهٌز اللحوم

 مواد الؽذائٌة و تعبئة و تؽلٌؾ كل ما سبك" الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع ال

 : 32" انشطة من خارج ق 

 التورٌدات العمومٌة 

 التصدٌر

العمرانٌة  -شارع عدوى سلٌم  -شارع التوحٌد  12 - 1على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -الؽربٌة 



 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

شركة  ،  الواردة بمانون االستثمار و فى    OSTRICH FOOD INDUSTRIES COذائٌة              النعام للصناعات الؽ -  432

على  2513لسنة  32حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 و الحوافز الواردة بذات المانون ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

أس مالها   التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او   ،ر

، عن الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  4541برلم  25255212،لٌدت فى  312555.555

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 الحوافز الواردة بذات المانون االستثمار بالضمانات و

ٌ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 ، بجهة

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الؽربٌة  -شارع عدوى سلٌم  -شارع التوحٌد  12 - 1شمة 

 شركة  ،  " المماوالت العامة   MEGA BPمٌجا بى بى   -  433

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -" التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات و

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 على الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة و

 ، عن " المماوالت العامة 4361برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -" التجارة 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  الشركات

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الصفا والمروة بجوار البنن  والمرارات السارٌة

 -الحوامدٌه  -االهلى 

 تجارة وخلط الكٌماوٌات.-(   شركة  ،   OverSeas  Chem )O. S.  Cاوفرسٌز كٌم    -  434

 االستٌراد والتصدٌر.-

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 تجارة كافة مستلزمات الشركات.-

 التخلٌص الجمركً.-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 تجارة وخلط الكٌماوٌات.-، عن  4333برلم  25255223،لٌدت فى  2555555.555

 االستٌراد والتصدٌر.-

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422نه لس 121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.



 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

 تجارة كافة مستلزمات الشركات.-

 التخلٌص الجمركً.-

الدور  5ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -اسباتس  -ابو الفدا  - 3األول بالعمار رلم 
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 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 نشاطها.

 ، عن شبٌهةباعمالها 4333برلم  25255223،لٌدت فى  2555555.555،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

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحت

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -اسباتس  -ابو الفدا  - 3الدور األول بالعمار رلم  5نشاطها. ، بجهة : شمة 
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تجارة وتوزٌع وتسوٌك وتسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة و 

ت الطبٌة و ؼٌر الطبٌة مستحضرات التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌا

والمحالٌل الطبٌة و مواد التعمٌم المعملٌة و المنظفات والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة 

 والمستحضرات العشبٌة واضافات االعبلؾ السائلة و البودر والبرٌمكسات وتصنٌع وتؽلٌؾ و تعبئة كل ما سبك لدى الؽٌر

، عن " تجارة وتوزٌع وتسوٌك وتسجٌل االدوٌة البشرٌة  4324برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555مالها   "   ،رأس 

والبٌطرٌة واللماحات واالمصال والمستحضرات والمستلزمات الطبٌة و مستحضرات التجمٌل و األجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة 

لطبٌة و ؼٌر الطبٌة والمحالٌل الطبٌة و مواد التعمٌم المعملٌة و المنظفات بجمٌع انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و الكٌماوٌات ا

والمطهرات و المبٌدات و العطور والمنتجات الؽذائٌة و األؼذٌة الخاصة والمستحضرات العشبٌة واضافات االعبلؾ السائلة و 

 البودر والبرٌمكسات وتصنٌع وتؽلٌؾ و تعبئة كل ما سبك لدى الؽٌر

 -الحوامدٌه  - 11ش الهداٌا من طرٌك 6" ، بجهة : 
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 التورٌدات العمومٌة

 التوكٌبلت التجارٌة-

لة التجارٌة، وال ?نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى بشان تنظٌم اعمال الوكا 1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الؽرض

اول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تز -

برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما   ،رأس مالها   

 ، عن التورٌدات العمومٌة 4324



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التوكٌبلت التجارٌة-

تجارٌة، وال ?نشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى بشان تنظٌم اعمال الوكالة ال 1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الؽرض

عماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ا -

 -الحوامدٌه  - 11ش الهداٌا من طرٌك 6التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ، بجهة : 

شركة  ،     ABC For Pharmaceutical Industriesإى بى سى للصناعات الدوائٌة                                    -  432

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندمج 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ، عن  4324برلم  25255223،لٌدت فى  12555.555

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -دٌه الحوام - 11ش الهداٌا من طرٌك 6التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى   SKY TRACKسكاى تران  -  434

 555555.555تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  ،رأس مالها   

 ذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى، عن اال 4253برلم  25255224،لٌدت فى 

 - 265تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، بجهة : عمار رلم 

 اكتوبر6 -المجاورة الرابعة  -الحً الثالث 

 باشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة.و ٌ -شركة  ،     SKY TRACKسكاى تران  -  445

 ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل

 معٌن او منفردٌن الحكباسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجت

 فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ   ،رأس مالها   

 و ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة. -، عن  4253

 ة الشركة والتعاملٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدار

 باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك

 فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

 -المجاورة الرابعة  -الحً الثالث  - 265لخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ، بجهة : عمار رلم ا

 اكتوبر6

 شركة  ،  من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع   SKY TRACKسكاى تران  -  441

 اج عن راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة و لصالحهاالبنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات و االفر

 وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً التولٌع على عمود

 وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهما تؤسٌس الشركات وفى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم

برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات   ،رأس مالها   

 ، عن من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع 4253



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 راس المال وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركة و لصالحها البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات و االفراج عن

 وكذلن لهما حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً التولٌع على عمود

 ذلن باسم الشركة و لصالحها ولهماتؤسٌس الشركات وفى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل 

 -المجاورة الرابعة  -الحً الثالث  - 265حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ، بجهة : عمار رلم 

 اكتوبر6

ول شركة  ،  الشركات و ؼٌرها التً تزا   DIVOAD EG FOR ADVERTISINGدٌفواد اى جى للدعاٌة واالعبلن    -  442

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

 نشاطها.

 ، عن الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4335برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 شترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او ت

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -هرام حدائك اال -منطمة ب شارع الثروة المعدنٌة البوابة االولى  2نشاطها. ، بجهة : عمارة رلم 

 -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله  -شركة  ،  االستثمار والتسوٌك العماري    BLOOM HOMEبلوم  هوم  -  443

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  5التورٌدات العمومٌه 

عاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد ت

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     5نشاطها الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

ٌجوز للشركة ان  5التورٌدات العمومٌه  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكامله  -، عن االستثمار والتسوٌك العماري  4335

اعمالها او التى لد تعاونها على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ب

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

اخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر

 الهرم -المرٌوطٌة   -ش لدري من ش مسجد العماد  1، بجهة :  5لمباشرة نشاطها

 هبل بالخلٌج   شركة  ،  " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة والكافٌهات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات -  444

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكو -و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع

، عن " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات  4321برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555وعلى   ،رأس مالها   

 الثابتة والكافٌهات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ٌجوز للشركة ان تكون  -و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت 

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

 -أ شارع حسٌن كمال  6وعلى ، بجهة : 



 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

 هبل بالخلٌج   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  445

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  4321برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 -أ شارع حسٌن كمال  6نشاطها ، بجهة : 

ة شركة  ،  عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌ   FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  446

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 " بٌع و تاجٌر وصٌانة المعدات و االالت بكافة انواعها و اشكالها واكسسوارتها ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  (

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   

، عن عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق  4546برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23لمنصوص علٌها فً المادة المالٌة ا

 " بٌع و تاجٌر وصٌانة المعدات و االالت بكافة انواعها و اشكالها واكسسوارتها ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى  (

ى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها الت -

الدور  -35التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : شمة 

 -العمرانٌة  -الكوم االخضر  -ش الثبلثٌنً الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ  25عمار  -2

شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع    FM Serveإؾ أم سٌرؾ للمماوالت   -  443

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة  ، عن 4546برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555مالها   

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -العمرانٌة  -وم االخضر الك -ش الثبلثٌنً الجدٌد سابما ش فإاد سٌؾ  25عمار  -2الدور  -35نشاطها ، بجهة : شمة 

المماوالت العامة   -شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة     Mo Feedموفٌد  -  442

او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  5

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 على كافة 

 زمة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص البل

  

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا /  4566برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      5 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  5المماوالت العامة   -التورٌدات العمومٌة  

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهاوالمرارات السارٌة وعلى الشركة 

  

 حدائك جزٌرة الذهب -ش محمود فمٌشة  -، بجهة : برج الشمٌة  5 

خالد احمد موسى خلٌل وشرٌكٌه   شركة  ،  انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة احكام  -  444

رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الموانٌن واللوائح والمرارات السا

، عن انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة  4533برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555

التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الزٌدٌة  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

 -اوسٌم  -مركز اوسٌم  -

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن والمنتجات الببلستٌكٌة -ماجسو مصر لتصنٌع الببلستٌن   شركة  ،   -  455

 الخاصةبالصناعات المؽذٌة لصناعة المبلبس الجاهزة



 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

 زلٌة ولطع ووصبلت المٌاة والصرؾ الصحً والكهرباء وعبوات مستحضرات التجمٌلوالسٌارات واالدوات واالجهزة المن

 واالدوٌة وتصنٌع االسطمبات الخاصة بنشاط الشركة

 ٌ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   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼر

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن والمنتجات الببلستٌكٌة -، عن  4653برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555

 الخاصةبالصناعات المؽذٌة لصناعة المبلبس الجاهزة

 ٌة ولطع ووصبلت المٌاة والصرؾ الصحً والكهرباء وعبوات مستحضرات التجمٌلوالسٌارات واالدوات واالجهزة المنزل

 واالدوٌة وتصنٌع االسطمبات الخاصة بنشاط الشركة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 334عمارة - 2ا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجهة : شمة او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

 -اكتوبر 6 -المحور المركزي  -الحً الثانً- 2المجاورة -

 ماجسو مصر لتصنٌع الببلستٌن   شركة  ،  السالفة او تشترٌها او -  451

 ٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذ

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن السالفة او تشترٌها او 4653برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة مع

 -اكتوبر 6 -المحور المركزي  -الحً الثانً- 2المجاورة - 334عمارة - 2نشاطها. ، بجهة : شمة 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد  -شركة  ،     Accely Internationalاكسلى انترناشونال   -  452

 البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها.

 ها.أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌ - 

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  -، عن  4331برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555س مالها   تنفٌذ وإدارة شبكات   ،رأ -

 والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها.

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. - 

 إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. -



 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

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -

 -أ شارع عمان  4تنفٌذ وإدارة شبكات ، بجهة :  -

حول العالم للبطارٌات واإلطارات   شركة  ،  جاره الجمله والتجزئه وعلى االخص تجارة البطارٌات واالطارات بالمدن  -  453

 والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة

 بما مع مراعاه ما ورد بمراروالمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مس

 2552لسنه  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -

، عن جاره الجمله  4452برلم  25255255،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها      او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها

 والتجزئه وعلى االخص تجارة البطارٌات واالطارات بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة

 مع مراعاه ما ورد بمرار والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما

 2552لسنه  356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355رئٌس الوزراء رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -

بالمحور  - 44-3بالمشروع الممام على المطعة  - 4برج رلم  - 253بجهة : الوحدةرلم او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، 

 -المركزى 

حول العالم للبطارٌات واإلطارات   شركة  ،  فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او  -  454

 تشترٌها او

ته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئح

،  4452برلم  25255255،لٌدت فى  1555555.555الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ا اوعن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌه

تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 

-3بالمشروع الممام على المطعة  - 4برج رلم  - 253الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الوحدةرلم 

 -مركزى بالمحور ال - 44

ٌجوز  -شركة  ،  " اعداد وتمدٌم وبٌع الماكوالت والمشروبات الساخنة والباردة عدا ) الكحولٌة (    le Verreلوفٌر  -  455

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼ

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

، عن " اعداد وتمدٌم وبٌع الماكوالت  4423برلم  25255256،لٌدت فى  555555.555ا   البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ماله

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -والمشروبات الساخنة والباردة عدا ) الكحولٌة ( 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ش  احمد عبد الفتاح  4جهة : والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، ب

 -الهرم  -مدكور

شركة  ،  التجارة العامة    Cloud Tech For General Supplies & Tradeكلود تن للتورٌدات العامه والتجارة  -  456

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا



 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

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 معدات -البوابات االلكترونٌة -اجهزه االنذار -تورٌد و تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من كامٌرات المرالبة

 -واالنتركم المرئً واجهزة السوند سٌستم والبوابات االلكترونٌة-السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة

 سبك.واالجهزة االلكترونٌة والصٌانة المتنملة لما 

 2553لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  4443برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها   

 مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 معدات -البوابات االلكترونٌة -اجهزه االنذار -تركٌب االجهزة االلكترونٌة للمنشات من كامٌرات المرالبةتورٌد و 

 -واالنتركم المرئً واجهزة السوند سٌستم والبوابات االلكترونٌة-السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة

 واالجهزة االلكترونٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.

 2553لسنه  64مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم مع 

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -ارض المحلج  - 11عماره  - 1ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة : شارع رلم 

شركة  ،  لها مصلحة او    Cloud Tech For General Supplies & Tradeكلود تن للتورٌدات العامه والتجارة  -  453

 جه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاتشترن باي 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن

 نشاطها.

، عن لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات  4443برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ى تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها عل

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -ارض المحلج  - 11عماره  - 1ها. ، بجهة : شارع رلم نشاط

 Abd almajeed planet for real estate andعبد المجٌد ببلنٌت للمماوالت واالستثمار السكنى والعمرانى      -  452

residential investment   امة الوحدات االدارٌة والسكنٌة شراء وبٌع وتاجٌر وال  -شركة  ،  االستثماروالتسوٌك العمارى

 التورٌدات العمومٌة -الماوالت  العامة والمتكاملة والمتخصصة -والفندلٌة 

  



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ف

 25255256،لٌدت فى  14555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

الماوالت  العامة -الامة الوحدات االدارٌة والسكنٌة والفندلٌة شراء وبٌع وتاجٌر و  -، عن االستثماروالتسوٌك العمارى 4442برلم 

 التورٌدات العمومٌة -والمتكاملة والمتخصصة 

  

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 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  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او

-شارع الظافر  - 26بالعمار رلم  - 4طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : وحدة رلم 

 -الهرم  -متفرع من شارع الهرم 

 Abd almajeed planet for real estate andنٌت للمماوالت واالستثمار السكنى والعمرانى     عبد المجٌد ببل -  454

residential investment   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  ، عن 4442برلم  25255256،لٌدت فى  14555.555،رأس مالها     

 -الهرم  -متفرع من شارع الهرم -شارع الظافر  - 26بالعمار رلم  - 4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : وحدة رلم 

 الكٌان العمارى   شركة  ،  " المماوالت العامة والمتخصصة -  465

 " االستثمار العمارى .

 " اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 " إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 " المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة واالشراؾ على تنفٌذها

ا عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال " تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌم

، عن "  4553برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصة

 " االستثمار العمارى .

 راسات الجدوى للمشروعات" اعداد د

 " إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 " المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌة واالشراؾ على تنفٌذها

ستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال " تمدٌم االستشارات الهندسٌة ) فٌما عدا اال

 الشٌخ زاٌد - 4مدخل  -شارع االمل  32واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق ، بجهة : 

التورٌدات  -،  المماوالت العامة آرت دٌزاٌن الهندسٌة للمماوالت والتورٌدات العمومٌة والدعاٌة واالعبلن   شركة   -  461

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -تفدٌم االعمال الهندسٌة  -الدعااٌة واالعبلن  -العمومٌة 

جوز لها الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌ

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  155555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -تفدٌم االعمال الهندسٌة  -الدعااٌة واالعبلن  -التورٌدات العمومٌة  -، عن المماوالت العامة  4344برلم  25255252



 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

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -فدان  44 البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : حى االندلس مشروع

الامة وتشؽٌل مصنع لتجمٌع اللوحات   -دمحم احمد على وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  -  462

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اكسسوارات المطابخ من االستانلس ستٌل والصاج.-الكهربائٌه ولواطٌع االلومنٌوم ومستلزماتها.  

تصنٌع فمٌز المٌاه والكولٌجات ومستلزماتها بجمٌع مماستها  -وحوامل البضائع من الصاج واالستانلس وااللومنٌوم   تصنٌع الراكات 

تصنٌع المكبوسات باشكالها من الصاج واالستانلس مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -واشكالها من الصاج واالستانلس 

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها السارٌة وعلى الشركة الحصول على

الامة   -، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن  4652برلم  25255213،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

طابخ الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اكسسوارات الم-وتشؽٌل مصنع لتجمٌع اللوحات الكهربائٌه ولواطٌع االلومنٌوم ومستلزماتها.  

تصنٌع فمٌز المٌاه  -تصنٌع الراكات وحوامل البضائع من الصاج واالستانلس وااللومنٌوم    -من االستانلس ستٌل والصاج.

تصنٌع المكبوسات باشكالها من الصاج واالستانلس مع  -والكولٌجات ومستلزماتها بجمٌع مماستها واشكالها من الصاج واالستانلس 

لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن وال

 -مخازن الشباب امتداد الصناعٌة السادسة  562المطعة 

شركة  ،  إلامة وتنظٌم الحفبلت والمإتمرات    CONFIDENCEكون فٌدنس لتنظٌم الحفبلت والمإتمرات والمهرجانات  -  463

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -هرجانات والم

باعمالها او التى لد تعاونها على 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 تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

، عن إلامة  4641برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات ٌجوز للشركة ان  -وتنظٌم الحفبلت والمإتمرات والمهرجانات 

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 -ش عبد هللا الطوٌر  12والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وجة الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات والمبلبس الجاهزة من االلمشة المنس -دمحم بدوى السٌد وشركاه   شركة  ،   -  464

 وؼٌر المنسوجة وحٌاكتها وحٌاكة

جمٌع انواع االلمشة وتطرٌزها وطباعتها وتصنٌع االكسسورات الخاصةبالمطاعم والفنادق من االلمشة مع مراعاة احكام الموانٌن  -

 355555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات والمبلبس الجاهزة من االلمشة المنسوجة  -، عن  4635برلم  25255212،لٌدت فى 

 وؼٌر المنسوجة وحٌاكتها وحٌاكة

وانٌن جمٌع انواع االلمشة وتطرٌزها وطباعتها وتصنٌع االكسسورات الخاصةبالمطاعم والفنادق من االلمشة مع مراعاة احكام الم -

مخازن  -524واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : لطعة 

 -المنطمة الصناعٌة -الشباب 

 االستٌراد والتصدٌر . -الماضى السورى لبلستٌراد والتصدٌر   شركة  ،   -  465

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1422لسنه  121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  -

 فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -عمومٌة التورٌدات ال

االستٌراد  -، عن  4314برلم  25255214،لٌدت فى  2525555.555شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها   ،رأس مالها   

 والتصدٌر .

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1422لسنه  121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  -

 فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 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  -مومٌة التورٌدات الع

 -اوسٌم  -طرٌك البراجٌل العمومى  -ش حمدى منصور 1شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها ، بجهة : 

الماضى السورى لبلستٌراد والتصدٌر   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى  -  466

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  2525555.555ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الش

، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  4314برلم  25255214

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 -اوسٌم  -طرٌك البراجٌل العمومى  -ش حمدى منصور 1الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 التجمٌلتجاره وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ومستحضرات  -االهرام لمستحضرات التجمٌل   شركة  ،   -  463

ٌ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 

بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها 

 4335برلم  25255223،لٌدت فى  25555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ات التجمٌلتجاره وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ومستحضر -، عن 

ٌ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 

ها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحم

مدخل  -البوابه الثانٌه -هضبه االهرام  -منطمه ح  444الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -احمس 

والمماوالت   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناوعلً االخص تجاره جمٌع االجهزه  هامر للتجاره -  462

 الكهربائٌه وااللكترونٌه والتكٌٌؾ

 ومستلزماتها وجمٌع لطع الؽٌار واالكسسوارات وجمٌع االثاث المنزلً والمكتبً ومستلزمات الدٌكور والمبلبس الجاهزه

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 التوكٌبلت التجارٌه

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

،لٌدت فى  155555.555اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها   ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانوناوعلً االخص تجاره جمٌع االجهزه الكهربائٌه  4342برلم  25255224

 وااللكترونٌه والتكٌٌؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ومستلزماتها وجمٌع لطع الؽٌار واالكسسوارات وجمٌع االثاث المنزلً والمكتبً ومستلزمات الدٌكور والمبلبس الجاهزه

 المماوالت العامة

 ورٌدات العمومٌةالت

 التوكٌبلت التجارٌه

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام المانون رلم 

متفرع من  -ش احمد انور 6اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها ، بجهة : 

 -الهرم  -سم الهرم ل -اللٌبنً 

 هامر للتجاره والمماوالت   شركة  ،  من الجهات المختصة وبما ال ٌخل -  464

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الامه مركز لصٌانه اجهزه التكٌٌؾ واالجهزه الكهربائٌه وتمدٌم الصٌانه المتنمله لها

 التصدٌر

 وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ، عن من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 4342برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555مالها    مع مراعاة احكام   ،رأس

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الامه مركز لصٌانه اجهزه التكٌٌؾ واالجهزه الكهربائٌه وتمدٌم الصٌانه المتنمله لها

 التصدٌر

 الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من 

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -الهرم  -لسم الهرم  -متفرع من اللٌبنً  -ش احمد انور 6مع مراعاة احكام ، بجهة : 

 : 32دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل وشركاه   شركة  ،  انشطةداخل لانون  -  435

 ٌما عداتجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم ف -

 و2553لسنة  355منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل -

 32انشطة خارج لانون  -

 التورٌدات العمومٌة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ر والتوكٌبلت التجارٌةالتصدٌ -

، عن انشطةداخل  4432برلم  25255254،لٌدت فى  355555.555لسنه   ،رأس مالها    125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 : 32لانون 

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا -

 و2553لسنة  355نطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم م

 2552لسنه  356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات تجمٌل -

 32انشطة خارج لانون  -

 التورٌدات العمومٌة -

 بلت التجارٌةالتصدٌر والتوكٌ -

 -لسم الجٌزه  -سبلمة الخارطة الجدٌدة  23 -الدور االول  - 1لسنه ، بجهة : شمة  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422دمحم اسماعٌل دمحم اسماعٌل وشركاه   شركة  ،   -  431

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32ى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشرط ٌسمط حمها ف

فى  1422، عن  4432برلم  25255254،لٌدت فى  355555.555االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات   ،رأس مالها   

 شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة

 ولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزا

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -لسم الجٌزه  -سبلمة الخارطة الجدٌدة  23 -الدور االول  - 1االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات ، بجهة : شمة 
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Industries    شركة  ،  تصنٌع االدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالعشاب والبان االطفال والمستلزمات الطبٌه واالؼذٌه الخاصه

 دوٌه البٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌروالخامات الدوائٌة والمطهرات والمستحضرات الزراعٌه واال

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

 التصدٌر -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس مالها   التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر 

، عن تصنٌع االدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالعشاب والبان االطفال  4323برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دوٌه البٌطرٌه ومستحضرات والمستلزمات الطبٌه واالؼذٌه الخاصه والخامات الدوائٌة والمطهرات والمستحضرات الزراعٌه واال

 التجمٌل لدى الؽٌر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

 التصدٌر -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

 -ش الخزان 242او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر 

 -الحى الرابع 
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Industries   او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  شركة  ،  او تشترٌها

 والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ن طبما الحكام المانون ، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذل 4323برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الحى الرابع  -ش الخزان 242لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز  5حنفٌات الحرٌك ومستلزمات شبكات المٌاه  شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع   Fire Hydrantفاٌر هٌدرنت  -  434

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

و تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ا

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 البلزمة لمباشرة نشاطها

ات الحرٌك ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع حنفٌ 4343برلم  25255224،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  5ومستلزمات شبكات المٌاه 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

مها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلح

المنطمة الصناعٌة خارج زمام  - 26بالمنطمة ن  -15و4الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 ابو رواش

 INTERNATIONAL MARKETING ANDات التسوٌك وادارة المشروعات        الشركة الدولٌة لخدم -  435

MANAGEMENT                 SERVICES   شركة  ،  ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن  4535برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   مع مراعا

 ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 ترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الدلى  -ش جابربن حٌان  32الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة :  مع مراعاة احكام

 شركة  ،  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   Fast Health Careفاست هلث كٌر  -  436

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 نشاطها.

 ، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4525برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -ز حدائك االهرام  332نشاطها. ، بجهة : 

إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما -شركة  ،     Fast Health Careفاست هلث كٌر  -  433

 ه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .تضم

 الامة وتشؽٌل المراكز الطبٌة-

 التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد 

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

إلامة وتشؽٌل المستشفٌات -، عن  4525برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555تجهٌز المستشفٌات   ،رأس مالها   -

 ة عبلجٌة أو طبٌة .المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشط

 الامة وتشؽٌل المراكز الطبٌة-

 التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ى التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -ز حدائك االهرام  332تجهٌز المستشفٌات ، بجهة : -

 شركة  ،  والمراكز الطبٌة   Fast Health Careفاست هلث كٌر  -  432

 ٌة واألجهزة الطبٌة واألمصال واللماحات والمستلزمات و المحالٌل الطبٌةبٌع و توزٌع و تورٌد األدوٌة البشرٌة و البٌطر-

 بمختلؾ أنواعها و مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة

 المٌام بتنظٌم حجز المستشفٌات والمراكز الطبٌةدون ممارسةنشاط الوساطة فً التؤمٌن-

 ه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

 ، عن والمراكز الطبٌة 4525برلم  25255212

 جهزة الطبٌة واألمصال واللماحات والمستلزمات و المحالٌل الطبٌةبٌع و توزٌع و تورٌد األدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة واأل-

 بمختلؾ أنواعها و مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة

 المٌام بتنظٌم حجز المستشفٌات والمراكز الطبٌةدون ممارسةنشاط الوساطة فً التؤمٌن-

 لشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع ا

 -ز حدائك االهرام  332او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

من  23ا فً المادة الكٌان العمارى   شركة  ،  المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌه -  434

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 " مماوالت اعمال الترمٌمات وصٌانة العمارات والتشطٌبات المعمارٌة

ٌ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 

، عن المالٌة ألنشطة  4553برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555والئحتة   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 23الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 " مماوالت اعمال الترمٌمات وصٌانة العمارات والتشطٌبات المعمارٌة

ٌ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 

 الشٌخ زاٌد - 4مدخل  -شارع االمل  32والئحتة ، بجهة :  وذلن طبما الحكام المانون

الكٌان العمارى   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -  425

، عن التنفٌذٌة مع  4553 برلم 25255211،لٌدت فى  155555.555كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الشٌخ زاٌد - 4مدخل  -شارع االمل  32

امة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المخبوزات شركة مخبز بٌت الصنعه لصناعة المخبوزات االفرنجٌة والحلوٌات   شركة  ،  ال -  421

ٌجوز للشركة ان تكون لها  5تجارة الجمله والتجزئه وعلً االخص المخبوزات االفرنجٌة والحلوٌات  -االفرنجٌة والحلوٌات 

 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 

،لٌدت فى  155555.555والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى   ،رأس مالها   

تجارة الجمله والتجزئه وعلً  -ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المخبوزات االفرنجٌة والحلوٌات ، عن الام 4523برلم  25255212

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  5االخص المخبوزات االفرنجٌة والحلوٌات 

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 العجوزة -المهندسٌن  -شارع الرشٌد  5والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : 

الصنعه لصناعة المخبوزات االفرنجٌة والحلوٌات   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخٌص  شركة مخبز بٌت -  422

  5البلزمة لمباشرة نشاطها 

  

، عن الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  4523برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 العجوزة -المهندسٌن  -شارع الرشٌد  5، بجهة :  5نشاطها 
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 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تجارة وتوزٌع زٌوت وشحوم محركات السٌارات والبطارٌات  -شركة  ،      Petrol One Egyptبترول ون اٌجٌبت   -  423

 واالطارات ولطع ؼٌار السٌارات 

 تصنٌع وتعبئة الزٌوت لدى الؽٌر -

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة -التصدٌر -

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

رات السارٌة   ،رأس مالها   تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرا

تجارة وتوزٌع زٌوت وشحوم محركات السٌارات والبطارٌات  -، عن  4233برلم  25255226،لٌدت فى  2555555.555

 واالطارات ولطع ؼٌار السٌارات 

 تصنٌع وتعبئة الزٌوت لدى الؽٌر -

ع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م -التصدٌر -

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

محى  42ت السارٌة ، بجهة : تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 -الدٌن ابو العز 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة    Petrol One Egyptبترول ون اٌجٌبت   -  424

 نشاطها

زمة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل 4233برلم  25255226،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 -محى الدٌن ابو العز  42لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الفٌروز للخدمات البترولٌة   شركة  ،  * تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل : -  425

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها-

 ٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول .حفر آبار المٌاه واآلبار ؼ -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

ن الوجوة مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه م -الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترول  -

، عن * تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر  4262برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555التى   ،رأس مالها   

 واالستكشاؾ وتشمل :

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها-

 مٌمة البلزمة ألؼراض البترول .حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر الع -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -

وة مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج -الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترول  -

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  25ن  -التى ، بجهة : الدور الثالث فوق االرضى مبنى االستاد 

 شركة  ،  نمل وتداول البٌانات.   Accely Internationalاكسلى انترناشونال   -  426
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 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االتصاالت وخدمات االنترنت . -

 المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة. -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات . -

 االتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات و -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. - 

،لٌدت فى  55555.555األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى   ،رأس مالها    -

 ، عن نمل وتداول البٌانات. 4331برلم  25255225

 االتصاالت وخدمات االنترنت . -

 روعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة.المش -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات . -

 الت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصا -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. - 

 -أ شارع عمان  4األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى ، بجهة :  -

 شركة  ،  رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى   Accely Internationalاكسلى انترناشونال   -  423

 الثمافً والفنً .العلمً و

 تمدٌم االستشارات فً مجال الخدمات التسوٌمٌة والحلول المتكاملة فً مجال تكنولوجٌا االعبلم )فٌما عدا االستشارات -

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن

 من لانون سوق 23طة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة األوراق المالٌة ألنش

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .

، عن رلمً بما فً  4331برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555إلامة وتنظٌم المعارض ماعدا المعارض   ،رأس مالها    -

 ذلن رلمنة المحتوى

 الفنً .العلمً والثمافً و

 تمدٌم االستشارات فً مجال الخدمات التسوٌمٌة والحلول المتكاملة فً مجال تكنولوجٌا االعبلم )فٌما عدا االستشارات -

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن

 من لانون سوق 23ت العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة األوراق المالٌة ألنشطة الشركا

 رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .

 -أ شارع عمان  4إلامة وتنظٌم المعارض ماعدا المعارض ، بجهة :  -

البلزمة لكل معرض على شركة  ،  السٌاحٌة)بشرط استصدار التراخٌص    Accely Internationalاكسلى انترناشونال   -  422

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  -حدة(. 

ا او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به
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 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن السٌاحٌة)بشرط  4331برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -معرض على حدة(.  استصدار التراخٌص البلزمة لكل

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما

 -أ شارع عمان  4والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 التسوٌك االلكترونً عبر االنترنت -شركة  ،     Gorilla Digitalؼورٌبل دٌجٌتال  -  424

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

 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 منصوت وصورة وبٌانات . -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

 االنترنتالتسوٌك االلكترونً عبر  -، عن  4251برلم  25255224،لٌدت فى  15555.555مالها   

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت -

 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 منصوت وصورة وبٌانات .إنتاج ا -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة :  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز -عمارات فورتى وٌست  -عمارة س  -الدور الثالث  - 312شمة 

شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    Gorilla Digitalؼورٌبل دٌجٌتال  -  445

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

فٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التن

، عن مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  4251برلم  25255224،لٌدت فى  15555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

رضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼ

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

عمارات فورتى  -عمارة س  -الدور الثالث  - 312مة الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش

 -الشٌخ زاٌد  -بٌفرلى هٌلز -وٌست 

                                    Labanese House                                 for Restaurantالبٌت اللبنانً إلدارة المطاعم  -  441

Management F.A.G     ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة شركة  ،  بها و ذلن طبما 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 4223برلم  25255225،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -الحً األول  -المجاورة الثانٌة - 424والحدٌمة الخلفٌةبالعماررلم  3نشاطها. ، بجهة : محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

                                    Labanese House                                 for Restaurantالبٌت اللبنانً إلدارة المطاعم  -  442

Management F.A.G     ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.-شركة 

 تجهٌز وتؽلٌؾ الوجبات الجاهزة لدى الؽٌر.-

 التصنٌع لدى الؽٌر للحلوٌات وجمٌع أنواع العجائن.-

 عامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وباألخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌةبؤنواعها.التجارة ال-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.-، عن  4223برلم  25255225،لٌدت فى  25555.555تلحمها   ،رأس مالها   

 تجهٌز وتؽلٌؾ الوجبات الجاهزة لدى الؽٌر.-

 التصنٌع لدى الؽٌر للحلوٌات وجمٌع أنواع العجائن.-

 امة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وباألخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌةبؤنواعها.التجارة الع-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها 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 

 -اكتوبر 6 -الحً األول  -المجاورة الثانٌة - 424والحدٌمة الخلفٌةبالعماررلم  3تلحمها ، بجهة : محل رلم 

 التجارة العامة وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌة-النور المتحدة للتجارة   شركة  ،   -  443

 التورٌدات العمومٌة-

 التسوٌك العمارى-

 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

 ن لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .م 23علٌها فً المادة 

،لٌدت فى  55555.555المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند   ،رأس مالها   -

 التجارة العامة وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌة-، عن  4512برلم  25255254

 التورٌدات العمومٌة-

 العمارى التسوٌك-

 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

 سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .من لانون  23علٌها فً المادة 

حدائك  -بحى المنتزة  243المٌام باعمال تنسٌك وصٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند ، بجهة : شمة رلم -

 -اكتوبر 

 النور المتحدة للتجارة   شركة  ،  سكٌب( -  444



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌام باعمال الطباعة والتصوٌر لدى الؽٌر-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -ام باعمال الترجمة المٌ-

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

ما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

 4512برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 ، عن سكٌب(

 المٌام باعمال الطباعة والتصوٌر لدى الؽٌر-

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -مٌام باعمال الترجمة ال-

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 -حدائك اكتوبر  -بحى المنتزة  243الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة رلم 

ٌجوز  -الجرافٌن والرسوم المتحركة فٌما عدا البرمجٌات او ما ٌماثلها السحر للرسوم المتحركة   شركة  ،  " المٌام بؤعمال  -  445

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

بؤعمال الجرافٌن ، عن " المٌام  4533برلم  25255215،لٌدت فى  255555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -والرسوم المتحركة فٌما عدا البرمجٌات او ما ٌماثلها 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى 

 15عمار  65والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور السابع شمة 

 -دسٌن المهن -شارع احمد عرابى 

شركة  ،   تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة    OYA Foods for Trading Investmentاوٌا فودز لبلستثمارات التجارٌة  -  446

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  5التصدٌر  -بكافة انواعها والحلوٌات والبسكوٌت والكٌن والشوكوال والحلوي الجافة 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او  باى وجه من الوجوة مع

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

  

، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة بكافة انواعها والحلوٌات  4445برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ٌجوز للشركة ان تكون  5التصدٌر  -والبسكوٌت والكٌن والشوكوال والحلوي الجافة 

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

راعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

 -المرٌة السٌاحٌة  السادسة  55والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 اكتوبر 6

اة احكام الموانٌن البٌان اللحاق المصرٌٌن بالخارج   شركة  ،  مزاولة عملٌات الحاق العمالة المصرٌة بالخارج مع مراع -  443

،لٌدت فى  155555.555واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة  ،رأس مالها   

، عن مزاولة عملٌات الحاق العمالة المصرٌة بالخارج مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4531برلم  25255215

( شارع المؤمور 1تصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذة االنشطة ، بجهة : شمة بالدور الثانً عمار رلم )السارٌة بشرط اس

 -إبشواي خلؾ الملعب

شركة  ،  الذي تإجر وحداتهبالكامل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط اال    MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  442

 ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن وحده

 نٌه سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.سك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌةرلم 2553لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 افمة و اجراءات الترخٌص بهابمو

،لٌدت فى  2555555.555بشان شركات االدارة الفندلٌه   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن الذي تإجر وحداتهبالكامل خالٌه الؼراض السكن ؼٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد الوحدات عن  4523برلم  25255212

 خمسٌن وحده

 ه سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او عده ابنٌه.سكنٌ

 356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌةرلم 2553لسنة  355مع مراعاة ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه 

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 -الدلى  -شارع االنصارى  52بشان شركات االدارة الفندلٌه ، بجهة :  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 شركة  ،  و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات   MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  444

 الترخٌص بها

 افك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمر-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355 فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم

 .2552 

برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة   ،رأس مالها   -

 ، عن و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 4523

 الترخٌص بها

 اسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األس-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553ة لسن 355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 -الدلى  -شارع االنصارى  52الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة ، بجهة : -

 شركة  ،  الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه   MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 199 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها علىبذلن سواء كانت 

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 من الطاله االٌوائٌه للمشروعالوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 ، عن الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه 4523برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555

 او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها على بذلن سواء كانت خدمٌه

 اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثةنجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه

 طاله االٌوائٌه للمشروعالوحدات المبٌعه منها على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من ال

شارع  52ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال ، بجهة : 

 -الدلى  -االنصارى 

 شركة  ،  شبٌهةباعمالها   MCCمودرن كونستركشن كامبنى  -  551

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.

 ، عن شبٌهةباعمالها 4523برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555،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

 التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -شارع االنصارى  52نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  انشطة من    INTERNATIONAL                                        MIRACLEالمعجزة الدولٌة                       -  552

 :32داخل ق 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع الواح االجهزة االلكترونٌة)البوردات(

 :32انشطة من خارج ق 

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة على الحاسب االلى

 ة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستمل

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

، عن انشطة من  4614 برلم 25255213،لٌدت فى  155555.555االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات   ،رأس مالها   

 :32داخل ق 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع الواح االجهزة االلكترونٌة)البوردات(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 :32انشطة من خارج ق 

 الامة و تشؽٌل و ادارة مركز ألعداد و تنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة على الحاسب االلى

 الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -سهل حمزة من شارع الهرم  116االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات ، بجهة : 

شركة  ،  و الحوافز    INTERNATIONAL                                        MIRACLEلٌة                      المعجزة الدو -  553

 الواردة بذات المانون

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 لى تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها ع

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 طها.نشا

 ، عن و الحوافز الواردة بذات المانون 4614برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -سهل حمزة من شارع الهرم  116نشاطها. ، بجهة : 

( تشؽٌل وسائل 1  -دمحم ابراهٌم عبد الؽنً وعماد شولى صالح دمحم وشركائهما   شركة  ،  سٌاحه عامة فمرة ) أ ( وٌشمل : -  554

جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج ( تنظٌم رحبلت سٌاحٌة 2النمل  البرٌة  لنمل السائحٌن باالتوبٌسات واللٌموزٌن 

( بٌع أو صرؾ تذاكر السفر 3معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى 

صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز األماكن على وسائل النمل المختلفة وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع و

برلم  25255226،لٌدت فى  2555555.555وكذلن الوكالة عن شركات النمل األخرى وذلن وفما الحكام المانون   ،رأس مالها   

( تنظٌم 2( تشؽٌل وسائل النمل  البرٌة  لنمل السائحٌن باالتوبٌسات واللٌموزٌن 1  -، عن سٌاحه عامة فمرة ) أ ( وٌشمل : 4246

ة جماعٌة او فردٌة داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنة وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل وإلامة وما ٌلحك بها من رحبلت سٌاحٌ

( بٌع أو صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر ونمل األمتعة وحجز األماكن على وسائل النمل المختلفة 3خدمات وال ٌشمل ذلن النمل الجوى 

وصرؾ تذاكر السفر وكذلن الوكالة عن شركات النمل األخرى وذلن وفما الحكام  وكذلن الوكالة عن شركات الطٌران فى بٌع

 - 252الدور الثانى فوق االرضى شمة رلم  -ش الكروم متفرع من شارع جامعه الدول العربٌة  14المانون ، بجهة : عمار رلم 

وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1433لسنة  32لم دمحم ابراهٌم عبد الؽنً وعماد شولى صالح دمحم وشركائهما   شركة  ،  ر -  555

كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى  - 2554/  3/  24بتارٌخ  254والئحته التنفٌذٌة الصادر بالمرار الوزارى رلم  2552لسنة  125

ن واللوائح والمرارات مع مراعاة أحكام الموانٌ -وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل  لكل ؼرض على حدة 

،لٌدت فى  2555555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

والئحته التنفٌذٌة الصادر  2552لسنة  125وتعدٌبلته واخرها المانون رلم  1433لسنة  32، عن رلم  4246برلم  25255226

كل ما سبك فٌما عدا النمل الجوى وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستملة  - 2554/  3/  24بتارٌخ  254بالمرار الوزارى رلم 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  -ومركز مالً مستمل  لكل ؼرض على حدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدور الثانى  -ش الكروم متفرع من شارع جامعه الدول العربٌة  14كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

 - 252فوق االرضى شمة رلم 

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -دار الهندسه للمماوالت   شركة  ،    -  556

 مماوالت اعمال صب الخرسانة الجاهزة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 لتورٌدات العمومٌةا -

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. - 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 الوساطة التجارٌة -

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -، عن  4254برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      -

 مماوالت اعمال صب الخرسانة الجاهزة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 العمومٌةالتورٌدات  -

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. - 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 لموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .باحكام ا

 الوساطة التجارٌة -

 -الهرم   -ابراج الحرم  -ش المجزر االلً  4، بجهة :  -

 محمود دمحم تمام عمار وشرٌكه   شركة  ،  و الحوافز الواردة بذات المانون. -  553

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

شركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن و الحوافز الواردة بذات المانون. 4231برلم  25255226،لٌدت فى  355555.555،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 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون 

 -الشٌخ زاٌد  - 13الحً  - 3مج  - 36التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا كامو لتجارة وتوزٌع المبلبس واالحذٌة واالكسسوارات   شركة  ،  التجارة ال -  552

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -وعلى االخص تجارة وتوزٌع المبلبس واالحذٌة واالكسسوارات 

كما  الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة  4654برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -وتوزٌع المبلبس واالحذٌة واالكسسوارات 

ى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها عل

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 -ش الملن فٌصل  212بجهة :  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،

   JHY FOR REAL ESTATE INVESTMENT AND CONTRACTINGجى اتش واى للمماوالت واالستثمار العمارى  -  554

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 التراخٌص البلزمة لمباشرة، عن الحصول على كافة  4433برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 -اكتوبر 6 - 2الدور  2شمه  - 1نشاطها. ، بجهة : الحى المتمٌز عماررلم 

 الامة و تشؽٌل و ادارة المراكز والموالت التجارٌة -الملكٌة الدارة المراكز التجارٌه   شركة  ،   -  515

 أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافٌهات لتمدٌم جمٌع -

 المؤكوالت و التٌن اواى 

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المواد الؽذائٌة -

 التعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر للمواد الؽذائٌة -

 التوكٌبلت التجارٌه. -

 ل الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان تنظٌم اعما 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

الامة و  -، عن  4662برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول   ،رأس مالها   

 تشؽٌل و ادارة المراكز والموالت التجارٌة

 ع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواعالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافٌهات لتمدٌم جمٌع أنوا -

 المؤكوالت و التٌن اواى 

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المواد الؽذائٌة -

 التعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر للمواد الؽذائٌة -

 التوكٌبلت التجارٌه. -

 كاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركةفى شان تنظٌم اعمال الو 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 -السوق المدٌم  -المجاوره الرابعه -الحى االول  -الدور االول  - 3اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول ، بجهة : مكتب 

 -الشٌخ زاٌد 

 جهات المختصة وبما ال ٌخلالملكٌة الدارة المراكز التجارٌه   شركة  ،  على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من ال -  511
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 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

ت السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات الهٌئا

،لٌدت فى  55555.555السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 خٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل، عن على الترا 4662برلم  25255213

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -ى االول الح -الدور االول  - 3السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب 

 -الشٌخ زاٌد  -السوق المدٌم  -المجاوره الرابعه

 

   JHY FOR REAL ESTATE INVESTMENT AND CONTRACTINGجى اتش واى للمماوالت واالستثمار العمارى  -  512

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 المماوالت العامة

 ر العمارىاالستثما

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة 4433

 ت العامةالمماوال

 االستثمار العمارى

 ٌ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

 ا و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها به

 6 - 2الدور  2شمه  - 1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : الحى المتمٌز عماررلم 

 -اكتوبر

األساسٌة التً تجعلها لابلة شركة  ،  " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك    OCTOPUSاكتوبوس للثروة السمكٌة   -  513

لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح 

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى   ،رأس  -" إلامة المزارع السمكٌة  

ألساسٌة التً تجعلها ، عن " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك ا 4555برلم  25255215،لٌدت فى  1555555.555مالها   

لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح 

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر
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 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ، بجهة :  -" إلامة المزارع السمكٌة  

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة  -3الحً -ب 33عمارة 

ة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها شرك   OCTOPUSاكتوبوس للثروة السمكٌة   -  514

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 نشاطها

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على  4555برلم  25255215،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

ها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحم

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الشٌخ زاٌد  - 2مجاورة  -3الحً -ب 33لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

شركة  ،  " التصنٌع لدى الؽٌر لؤلكواب    Begoree for Distribution and Exportبً جوري للتوزٌع والتصدٌر   -  515

 الورلٌة.

 " التوكٌبلت التجارٌة.

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

زمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البل

 المنظمة لهذا الؽرض.

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 " التورٌدات العمومٌة.

 " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

، عن " التصنٌع لدى  4354برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها    -

 الؽٌر لؤلكواب الورلٌة.

 " التوكٌبلت التجارٌة.

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 

 المنظمة لهذا الؽرض.

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 " التورٌدات العمومٌة.

 " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الؽربٌة  -راء الزه -شارع دمحم عمر  4ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :  -

شركة  ،  فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة    Once Aweekوانس أوٌن  -  516

زمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

، عن فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  4222برلم  25255225،لٌدت فى  15555.555نشاطها  ،رأس مالها   

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 اكتوبر6مول العرب  -امام البوابة الخلفبة  - 53عمارة 25زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : التراخٌص البل
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الامة و تشؽٌل و ادارة مركزتجمٌل للعناٌةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى  -شركة  ،      Once Aweekوانس أوٌن  -  513

 سنتر(

 لامة وتشؽٌل وادارة مركز متخصص فً العاب الذكاء -ا

 المماوالت العامة -

 الامة وتشؽٌل وادارة مركز طبً متخصص فً النحافة والتخسٌس -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -

اونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تع

الامة و تشؽٌل و ادارة مركزتجمٌل  -، عن  4222برلم  25255225،لٌدت فى  15555.555لها ان تندمج   ،رأس مالها   

 للعناٌةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بٌوتى سنتر(

 لامة وتشؽٌل وادارة مركز متخصص فً العاب الذكاء -ا

 اوالت العامةالمم -

 الامة وتشؽٌل وادارة مركز طبً متخصص فً النحافة والتخسٌس -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

 اكتوبر6مول العرب  -امام البوابة الخلفبة  - 53عمارة 25لها ان تندمج ، بجهة : 

لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح -شركة  ،     MT Company  For Tradingإم تى كامبونى للتجارة العامة       -  512

 به لانونا

 العمومٌةالتورٌدات -

 ٌ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

 م المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكا

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 لتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-، عن  4612برلم  25255213،لٌدت فى  35555.555،رأس مالها     

 ات العمومٌةالتورٌد-

 ٌ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 طبما  أل

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -بوالق الدكرور -امتداد ش المؤذون  -نشاطها. ، بجهة : ش عمربن الخطاب 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -زٌع كتب والطباعة لدى الؽٌر دار الكاتب للنشر والتوزٌع   شركة  ،  نشر وتو -  514

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 
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 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ا وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها به

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

لشركة ان تكون ٌجوز ل -، عن نشر وتوزٌع كتب والطباعة لدى الؽٌر  4255برلم  25255226،لٌدت فى  14555.555مالها   

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 

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة 

 -امبابه  -ش طلعت حرب  35لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

وة مع الشركات ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج -مندرٌنا للتصدٌر   شركة  ،  " التصدٌر  -  525

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 

،لٌدت  1555555.555رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والم

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -، عن " التصدٌر  4261برلم  25255226فى 

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او 

فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

عمارة  - 32شمة  -ة لمباشرة نشاطها ، بجهة : بٌفرلً هٌلز والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

 -الشٌخ زاٌد  - 315

 شركة  ،   " التوكٌبلات التجارٌة   Into Powerانتو باور لبلستشارات  -  521

فى  بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 المنظمة لهذا الؽرض " إدارة المشروعات

 ترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات ال 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

، عن "  4343برلم  25255224،لٌدت فى  1555555.555" التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا   ،رأس مالها   

 التوكٌبلات التجارٌة

بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنة 125* تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 اتالمنظمة لهذا الؽرض " إدارة المشروع

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -الهرم -حدائك االهرام  -جاردٌنٌا  -ب البوابة االولى 34" التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا ، بجهة : 

 شركة  ،     Into Powerشارات انتو باور لبلست -  522

 التورٌدات العمومٌة-

 " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

من  23المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة " تورٌد وتركٌب األجهزة الخاصة 

 بؤنظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها

 التورٌدات العمومٌة-، عن  4343برلم  25255224،لٌدت فى  1555555.555ٌجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -

 " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

من  23ٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المال

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . " المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة " تورٌد وتركٌب األجهزة الخاصة 

 بؤنظمة الطالة الشمسٌة والصٌانة المتنملة لها
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الهرم -ائك االهرام حد -جاردٌنٌا  -ب البوابة االولى 34ٌجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  -

شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى    Into Powerانتو باور لبلستشارات  -  523

تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

و تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة السالفة ا

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ن باى وجه من الوجوة مع ، عن لها مصلحة او تشتر 4343برلم  25255224،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

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

جاردٌنٌا  -ب البوابة االولى 34والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم -حدائك االهرام  -

من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  5كوٌتً للعطور   شركة  ،   تجارة وتوزٌع العطور  -  524

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 

 55555.555ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   واللوا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  5، عن تجارة وتوزٌع العطور  4456برلم  25255255،لٌدت فى 

هة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌ

ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام 

برج سما  13التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 الهرم -شارع دمحم خطاب من شارع اللبٌنً 

ماستر للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،  تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة االطفاء والتكٌفات والمداخن والمواتٌر وانظمة  -  525

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان  5التورٌدات العمومٌة  -معالجة الحرٌك 

التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى 

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

،لٌدت فى  4555.555،رأس مالها     5السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 -، عن تورٌد وتركٌب وصٌانة انظمة االطفاء والتكٌفات والمداخن والمواتٌر وانظمة معالجة الحرٌك  4652برلم  25255213

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  5التورٌدات العمومٌة 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

 مٌدان الجٌزة -ش همدان  3بالعمار رلم  12، بجهة : شمة  5الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 شركة  ،  " التسوٌك العمارى   Empain for real estate investmentامبان للتسوٌك العمارى   -  526

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 ، عن " التسوٌك العمارى 4634برلم  25255216،لٌدت فى  15555.555 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها  

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

اونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -سٌتى ستار  3برج  -نشاطها ، بجهة : الدور الرابع التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات -شركة دار ورد جروب لبلستثمار   شركة  ،   -  523

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌةبكافة انواعها -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المنتجات الؽذائٌة لدى الؽٌر  تعبئة وتؽلٌؾ - 

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

،لٌدت فى  45555.555بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات -، عن  4235برلم  25255226

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌةبكافة انواعها -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات  -المنتجات الؽذائٌة لدى الؽٌر  تعبئة وتؽلٌؾ - 

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

الشٌخ  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  53بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها 

 -الشٌخ زاٌد  -زاٌد 

شركة دار ورد جروب لبلستثمار   شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  -  522

، عن  4235برلم  25255226،لٌدت فى  45555.555ة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخٌص البلزم

التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 -زاٌد  الشٌخ -الشٌخ زاٌد  -عمارات بنن التعمٌر واالسكان  53نشاطها ، بجهة : 

الهندسٌة لمستلزمات التبرٌد والتدفئة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع مستلزمات التبرٌد  -  524

 والتدفئة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع  4221برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 مستلزمات التبرٌد والتدفئة

 ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته ا

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 فدان 1555منطمة ال  -بناحٌة خارج زمام ابو رواش  - 3من  63من  163نشاطها. ، بجهة : جزء من المطعه 

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  26لو الكٌ -المنطمة الصناعٌة بابو رواش  -بٌعه 44ضمن  

افندٌنا ناٌل فٌو   شركة  ،  الامة وتشؽٌل الفنادق الثابتة والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة واألنشطة  -  535

 المكملة أو المرتبطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة

 و ادارة المطاعم الثابتة والكافتٌرٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع الامة و تشؽٌل

 المؤكوالت و التٌن اواى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

،لٌدت فى  15555.555و   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات 

، عن الامة وتشؽٌل الفنادق الثابتة والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة، والمرى السٌاحٌة واألنشطة  4452برلم  25255253

 المكملة أو المرتبطة

 بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة

 لمطاعم الثابتة والكافتٌرٌات لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواعالامة و تشؽٌل و ادارة ا

 المؤكوالت و التٌن اواى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة

 -الدلى  -ش الثوره  25 -الدور الرابع  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ، بجهة :

 افندٌنا ناٌل فٌو   شركة  ،  ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها -  531

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 نون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام الما

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4452برلم  25255253،لٌدت فى  15555.555،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الدلى  -ش الثوره  25 -نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرتون المضلع والعبوات -شركة  ،     Cairo Packكاٌرو بان لصناعة الكرتون المضلع  -  532

 الورلٌة

 تجاره الجمله والتجزئه-

 لجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما معداخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه ا

 356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ل اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاو

-، عن  4341برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكرتون المضلع والعبوات الورلٌة

 تجاره الجمله والتجزئه-

 ٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما معداخل المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده ف

 356و مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 2553لسنة  355مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه 

 شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال

 -طامٌه -ش المدارس  21او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر ، بجهة : محل بالدور االرضى عمار 

شركة  ،  او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة    Cairo Packكاٌرو بان لصناعة الكرتون المضلع  -  533

 او تشترٌها او

 ن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذل

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

ٌئات ، عن او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً اله 4341برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -طامٌه -ش المدارس  21نشاطها. ، بجهة : محل بالدور االرضى عمار 

ٌجوز للشركة  5شركة  ،  تجارة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها    DAT Technologyدات تكنولوجً للكمبٌوتر  -  534

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 5لمباشرة نشاطها

  

ٌجوز  5، عن تجارة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتها  4265برلم  25255223فى ،لٌدت  25555.555،رأس مالها     

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 الدلى -ش التحرٌر  64، بجهة :  5البلزمة لمباشرة نشاطها

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكٌاس الورلٌه-لٌة   شركة  ،  المصرٌة لبلكٌاس الور -  535

 ٌ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



 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االكٌاس الورلٌه-، عن  4222برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اوسٌم  -بجوار مشتل البلدٌة-طرٌك البراجٌل -ش احمد عرابً -ا. ، بجهة : اول مدٌنة الفردوسنشاطه

حسن دمحم الشلبى دمحم سلمان وشرٌكٌه   شركة  ،  انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة احكام  -  536

الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة

، عن انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌه ( مع مراعاة  4542برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555

ش  35ة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزم

 -الثورة 

ٌجوز  -المٌام باعمال التشطٌبات  -فاٌنال تاتش العمال البناء   شركة  ،  المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -  533

لها او التى لد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعما

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 على كافة التراخٌص

، عن المماوالت العامة والمتخصصة  4343برلم  25255252،لٌدت فى  12555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -المٌام باعمال التشطٌبات  -والمتكاملة  

او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها 

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -حى السادس  -دجلة بالمز  123زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 شركة  ،  اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة   TravPatتراؾ بات  -  532

 موافمة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد ب 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التسوٌك االلكترونً

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او 

، عن اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق  4415برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555تلحمها بها و ذلن   ،رأس مالها   

 والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 ة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافم 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 التسوٌك االلكترونً



 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

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌ

 -الدلى  -ش التحرٌر 142تلحمها بها و ذلن ، بجهة : 

 شركة  ،  طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة   TravPatتراؾ بات  -  534

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 4415برلم  25255253،لٌدت فى  1555555.555  ،رأس مالها   

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش التحرٌر 142نشاطها. ، بجهة : 

 المماوالت العامة ومتخصصة ومتكاملة -جراند هوم للتطوٌر العمارى   شركة  ،   -  545

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -

 التطوٌر العمارى -

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽبللها وصٌانتها . -

 شرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملهاالامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه ال -

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط -

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة ومتخصصة ومتكاملة -، عن  4656برلم  25255213،لٌدت فى  255555555.555

 االستثمار والتسوٌك العمارى . -

 التطوٌر العمارى -

 انشاء الطرق الحرة والسرٌعة والرئٌسٌة وادارتها واستؽبللها وصٌانتها . -

 وشبكات توزٌعها وخطوط نملها الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب -

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط -

فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : 

 اكتوبر6 -الحً الرابع  -المحور المركزي  - 55ارة الدور الثانً عم

 جراند هوم للتطوٌر العمارى   شركة  ،  فى -  541

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 نه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصهالامه او تشؽٌل واداره وصٌا -



 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

 لبلستصبلح واالستزراع

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات -

باى وجه من ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  -تشؽٌل وصٌانة واستؽبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج  -

 ، عن فى 4656برلم  25255213،لٌدت فى  255555555.555الوجوة مع الشركات   ،رأس مالها   

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 ه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصهالامه او تشؽٌل واداره وصٌان -

 لبلستصبلح واالستزراع

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  -تشؽٌل وصٌانة واستؽبلل وحدات النمل المتحرن بالداخل والخارج  -

 اكتوبر6 -الحً الرابع  -المحور المركزي  - 55الوجوة مع الشركات ، بجهة : الدور الثانً عمارة 

ى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها جراند هوم للتطوٌر العمارى   شركة  ،  وؼٌرها الت -  542

فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة 

ة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشرك

، عن وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  4656برلم  25255213،لٌدت فى  255555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

ا او تلحمها بها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌه

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 اكتوبر6 -الحً الرابع  -المحور المركزي  - 55التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثانً عمارة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  5شركة  ،  التصدٌر    EKKO EXPORTتصدٌر إكو لل -  543

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ها مصلحة او ٌجوز للشركة ان تكون ل 5، عن التصدٌر  4251برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

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

اعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مر

 حدائك االهرام -البوابة الثانٌه خفرع  -و 1عمارة  -الدور الرابع  - 3: شمة 

باى وجه من الوجوة مع الشركات  شركة  ،  مصلحة او تشترن   ORGANIC BODY CAREاورجانٌن بادى كٌر   -  544

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

ٌن واللوائح فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان

،لٌدت فى  155555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  4266برلم  25255223

حمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على ت

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -حدائك االهرام  -ش العشرٌن  -ط البوابه الثانٌه  435هة : التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بج

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  5طٌور الزنجبٌل   شركة  ،  الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات  -  545

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون



 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

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

،رأس   5طها مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

ٌجوز للشركة ان  5، عن الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات  4321برلم  25255252،لٌدت فى  15555.555مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام تحمٌك ؼرضها فى مصر 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 اكتوبر 6 - 13مجاورة  -ؼرب سومٌد  5/2 بلون 5، بجهة : لطعة  5لمباشرة نشاطها 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات -الشراع العربً للتجارة العامة والمماوالت   شركة  ،   -  546

 العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 االستثمار العمارى

 المراكز التجارٌةانشاء و ادارة وتشؽٌل -

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو -، عن  4422برلم  25255256،لٌدت فى  55555555.555المماوالت   ،رأس مالها   -

 مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 االستٌراد والتصدٌر-

 ان سجل المستوردٌنفى ش 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 االستثمار العمارى

 التجارٌة انشاء و ادارة وتشؽٌل المراكز-

 -الشٌخ زاٌد  -منتجع الٌاسمٌن - 1513المماوالت ، بجهة : فٌبل -

 الشراع العربً للتجارة العامة والمماوالت   شركة  ،  العامة والمتخصصة والمتكاملة -  543

 باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 التراخٌص البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة

 نشاطها.

 ، عن العامة والمتخصصة والمتكاملة 4422برلم  25255256،لٌدت فى  55555555.555،رأس مالها     

 ٌ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

 215 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 -الشٌخ زاٌد  -منتجع الٌاسمٌن - 1513نشاطها. ، بجهة : فٌبل 

 شركة  ،  التسوٌك االلكترونى   EBEYT EGYPTاى بٌت اٌجٌبت   -  542

 التسوٌك العمارى

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 إعداد التصامٌم الهندسٌة

 نٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانو

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

،لٌدت فى  55555.555لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و   ،رأس مالها    ٌجوز للشركة ان تكون

 ، عن التسوٌك االلكترونى 4426برلم  25255254

 التسوٌك العمارى

 التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت

 إعداد التصامٌم الهندسٌة

 ارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستش

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  22او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

 -العجوزه 

 شركة  ،  ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها   EBEYT EGYPTاى بٌت اٌجٌبت   -  544

 هٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ال

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها، عن  4426برلم  25255254،لٌدت فى  55555.555،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

 ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -العجوزه  -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  22نشاطها. ، بجهة : 

اوسكار للتسوٌك السٌاحً والفندلً   شركة  ،  االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى  -  555

  5السٌاحٌة 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء 

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابته والكاؼٌهات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا  -فٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة  كانت خدمٌه او تر

، عن االدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت  4644برلم  25255214،لٌدت فى  25555.555الكحولٌه(   ،رأس مالها   

  5والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة 

 

 -بشان شركات االدارة الفندلٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها  2512لسنة  355مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت و الشمك واالجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلن سواء 

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابته والكاؼٌهات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا  -رفٌهٌة او رٌاضٌة او ثمافٌة  كانت خدمٌه او ت

 لسم ابشواى -شارع الجامع  - 4عمار  - 1الكحولٌه( ، بجهة : شمة 

  5اواي اوسكار للتسوٌك السٌاحً والفندلً   شركة  ،  وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن  -  551

ٌ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 

مانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام ال

 5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  5، عن وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن اواي  4644برلم  25255214،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

ن لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكو

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع

 لسم ابشواى -شارع الجامع  - 4عمار  - 1، بجهة : شمة  5التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

ن إلنتاج السبلالت أو مزارع ببلدي لبلستثمار ومنتجات األلبان   شركة  ،  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذل -  552

 األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط

 خدم طرق الري الحدٌثة فىفً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تست

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

ج ، عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتا 4545برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555.   ،رأس مالها   

 السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

 إلامة المزارع السمكٌة .

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الري الحدٌثة فى فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 اكتوبر6 -حً االشجار  -بالسنتر التجاري  - 1عمارة رلم  - 14. ، بجهة : شمة رلم 

شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة    PLATINUMببلتنٌوم لبلستشارات المالٌة  -  553

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 4362برلم  25255223،لٌدت فى  25555.555طها  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

حصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 -الهرم  -شارع الملن فٌصل اعلى مطعم برٌفو  41لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث عماررلم 

شركة  ،  تمدٌم االستشارات المالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة    PLATINUMببلتنٌوم لبلستشارات المالٌة  -  554

لمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة واالستشارات والدراسات ا

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . تحصٌل  23الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجوز للشركة ان تكون لها م -الفواتٌر 

، عن تمدٌم  4362برلم  25255223،لٌدت فى  25555.555باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

لمتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ االستشارات المالٌة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات ا

من  23وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

صلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ٌجوز للشركة ان تكون لها م -لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . تحصٌل الفواتٌر 

 41مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : الدور الثالث عماررلم 

 -الهرم  -شارع الملن فٌصل اعلى مطعم برٌفو 

دى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة التصنٌع ل-باستٌر لؤلدوٌة والصناعات الكٌماوٌة   شركة  ،   -  555

 ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة واؼذٌة

 االطفال والصناعات الكٌماوٌة والمطهرات والمبٌدات واضافات االعبلؾ

 مبلت الؽذائٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمك-

 ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة واؼذٌة االطفال والصناعات الكٌماوٌة والمطهرات والمبٌدات واضافات االعبلؾ

 25255224،لٌدت فى  155555.555التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المستلزمات الطبٌة ومنتجات   ،رأس مالها   -

ؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة التصنٌع لدى ال-، عن  4252برلم 

 واؼذٌة

 االطفال والصناعات الكٌماوٌة والمطهرات والمبٌدات واضافات االعبلؾ

 الؽذائٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت -

 ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة واؼذٌة االطفال والصناعات الكٌماوٌة والمطهرات والمبٌدات واضافات االعبلؾ

 6 -المجاورة الخامسة -الحً االول  - 451التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد المستلزمات الطبٌة ومنتجات ، بجهة : عمار -

 -اكتوبر

 باستٌر لؤلدوٌة والصناعات الكٌماوٌة   شركة  ،  الرعاٌة الصحٌة -  556

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 



 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

 بلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ال

 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

،  4252برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555  او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً   ،رأس مالها 

 عن الرعاٌة الصحٌة

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر.-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ل

 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 -المجاورة الخامسة -الحً االول  - 451او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً ، بجهة : عمار 

 باستٌر لؤلدوٌة والصناعات الكٌماوٌة   شركة  ،  الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  553

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 نشاطها.

، عن الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او  4252برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مرا

 -اكتوبر 6 -المجاورة الخامسة -الحً االول  - 451نشاطها. ، بجهة : عمار 

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الفٌروز للخدمات البترولٌة   شركة  ،  تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون -  552

فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

طها  ،رأس مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

، عن تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك  4262برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555مالها   

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع 

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى  25ن  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث فوق االرضى مبنى االستاد 
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Engineering     ،  تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم -شركة

 بمناسبةزٌادة

 طة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنش

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تورٌد و تركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌانة المتنملة لما سبك.-

 2553لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

تمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االستشارات -، عن  4454برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555ٌجوز   ،رأس مالها   

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادة

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23المنصوص علٌها فً المادة 

 نة المتنملة لما سبك.تورٌد و تركٌب معدات السبلمه واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرومٌكانٌكٌة والصٌا-

 2553لسنه  64مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 -اكتوبر 6 -مساكن الموات المسلحة 312ٌجوز ، بجهة : 
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Engineering    شركة  ،  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

 المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  4454برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 شركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاالوجوه مع ال

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 -اكتوبر 6 -مساكن الموات المسلحة 312نشاطها. ، بجهة : 

تمدٌم االستشارات فى مجال الحاسب -شركة  ،      SOFT PROGRAMS TECHNOLOGYسوفت بروجرمز تكنولوجى   -  561

 ستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌمااللى )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واال

 بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 ج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرام-

تمدٌم االستشارات -، عن  4523برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره   ،رأس مالها   -

 ات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌمفى مجال الحاسب االلى )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشار

 بمناسبةزٌادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 طبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والت-

 -الهرم  -فٌصل  -شارع عٌسى الحمصانى  3إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره ، بجهة : -

لها مصلحة او تشترن ٌجوز للشركة ان تكون  -مٌدٌا مٌكس للدعاٌة واالعبلن   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن عدا الطباعة  -  562

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 مع 

راعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس م

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -، عن الدعاٌة واالعبلن عدا الطباعة  4653برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555مالها   

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع 

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 -المهندسٌن -ش لبنان  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع -شركة  ،     Diners For Resturantsداٌنرز فود للمطاعم  -  563

 ع المؤكوالت والمشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنوا

 التٌن اواى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة-

 تسوٌك المواد الؽذائٌة-

 التوكٌبلت التجارٌه.-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

لامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع ا-، عن  4612برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555

 المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و

 التٌن اواى

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة-

 تسوٌك المواد الؽذائٌة-

 التوكٌبلت التجارٌه.-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125زم الشركه باحكام المانون رلم تلت

/ج 13اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة ، بجهة : لطعة 

 -اكتوبر 6 -خدمى المحور المركزى ال -مول السٌتى  - 2محل رلم  -

 شركة  ،  وبما ال ٌخل   Diners For Resturantsداٌنرز فود للمطاعم  -  564

 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

 تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على 

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 .نشاطها

 ، عن وبما ال ٌخل 4612برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 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

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -المحور المركزى الخدمى  -مول السٌتى  - 2محل رلم  -/ج 13نشاطها. ، بجهة : لطعة 

 شركة  ،  "  التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت   FOOBSSHOPفوبس شوب للتجارة االلكترونٌة   -  565

 التصدٌر -

ل اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاو -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

، عن "  التجارة  4624برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 االلكترونٌة عبر االنترنت

 التصدٌر -

او  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها -

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 على كافة 

 -الهرم  -المطبعه  -ش الفولى من ش الخلٌفه 1بلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : التراخٌص ال

 لصر الشرق   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  566

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  4322برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -الشٌخ زاٌد  -بجوار التوحٌد والنور  -مول زاٌد هب  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى الثالث 

تة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( و تمدٌم لصر الشرق   شركة  ،  " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثاب -  563

 جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -  

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها  التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج

 55555.555وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

بتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( ، عن " الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم الثا 4322برلم  25255223،لٌدت فى 

 و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -  

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخار

مول زاٌد  -وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : الحى الثالث 

 -الشٌخ زاٌد  -بجوار التوحٌد والنور  -هب 



 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

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث المعدنى واالثاث الخشبى بكافة -والتجمٌع ) ابو عمٌرة (   شركة  ،   روٌال للتصنٌع -  562

 انواعه ومستلزماته ومكوناته

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث المعدنى واالثاث -، عن  4635برلم  25255216،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 الخشبى بكافة انواعه ومستلزماته ومكوناته

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ

 -بوالق الدكرور -شارع ناهٌا امام محطة الجزار -المعتمدٌة -ش زهرة االسبلم  5نشاطها. ، بجهة : 

إلامة وتشؽٌل وصٌانة  -شركة  ،     GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICESجووو للتكنولوجٌا والخدمات  -  564

 مكتوبة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةشبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات والمعلومات ال

 وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 لشبكات نمل وتداول البٌانات أعمال التوصٌؾ والتصمٌم -

 انشاء تطبٌمات الهاتؾ المحمول -

برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات   ،رأس مالها    -

 ة وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةإلامة وتشؽٌل وصٌانة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات والمعلومات المكتوب -، عن  4643

 وخدمات االنترنت بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 ات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبك -

 انشاء تطبٌمات الهاتؾ المحمول -

 الهرم -الدور الثالث  -مدخل ب  -شارع الهرم  364أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ، بجهة :  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  ونظم المعلومات    GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICESجووو للتكنولوجٌا والخدمات  -  535

 اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .

 تمدٌم الدعم الفنى لمستخدمى التطبٌمات التى ٌتم تحمٌلها على الهواتؾ الذكٌة وؼٌرها من االجهزة التى تتصل باالنترنت -

 الفنى لمنتجى ومستخدمى برامج الحاسب االلى تمدٌم الدعم -

ٌجوز للشركة ان  -انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة فمط دون عرض محتوىصحفى او اعبلمى او اعبلنى  -

ى لد تعاونها   تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او الت

، عن ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  4643برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

. 

 تمدٌم الدعم الفنى لمستخدمى التطبٌمات التى ٌتم تحمٌلها على الهواتؾ الذكٌة وؼٌرها من االجهزة التى تتصل باالنترنت -

 نى لمنتجى ومستخدمى برامج الحاسب االلىتمدٌم الدعم الف -

ٌجوز للشركة ان  -انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة فمط دون عرض محتوىصحفى او اعبلمى او اعبلنى  -

تعاونها ، بجهة  تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد

 الهرم -الدور الثالث  -مدخل ب  -شارع الهرم  364: 

شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى    Scent Tech Egyptسنت تٌن إٌجٌبت   -  531

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4535برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 3 -الدور الثالث  - 6والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : : شمة 

 -مٌدان ابن عفان 

الحاق العمالة المصرٌة -شركة  ،     Flowers   ALfayoumداخل والخارج        زهور الفٌوم اللحاق العمالة فً ال -  532

 للعمل بالداخل والخارج

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل والخارج-، عن  4536برلم  25255212ٌدت فى ،ل 155555.555،رأس مالها     

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اطسا  -ش ابوبكر الصدٌك  164نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل االدوٌة البشرٌة    REMAZAIN PHARMAمازٌن فارما      رٌ -  533

والبٌطرٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بمختلؾ انواعها ومستلزمات العناٌة بالبشرة 



 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

ؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات التؽذٌة والمكمبلت ال

 واالعبلؾ السائلة والبودرات والبرمكسات أمام جمٌع الجهات

" التصنٌع لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بمختلؾ 

، عن " الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل االدوٌة  4544برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555انواعها   ،رأس مالها   

البشرٌة والبٌطرٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بمختلؾ انواعها ومستلزمات العناٌة 

ئٌة والمطهرات والمبٌدات واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الطبٌة بالبشرة ومستحضرات التجمٌل ومستحضرات التؽذٌة والمكمبلت الؽذا

 واالعبلؾ السائلة والبودرات والبرمكسات أمام جمٌع الجهات

" التصنٌع لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واالمصال واللماحات والمستلزمات واالجهزة الطبٌة والمحالٌل الطبٌة بمختلؾ 

 المتفرع من ش اسبلم بالجزٌرة المرتفعةش الضٌفً  2انواعها ، بجهة : 

شركة  ،  ومستلزمات العناٌة بالبشرة ومستحضرات التجمٌل    REMAZAIN PHARMAرٌمازٌن فارما       -  534

ومستحضرات التؽذٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الطبٌة واالعبلؾ السائلة والبودرات 

 كساتوالبرم

 " تسوٌك كل ماسبك

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

 ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال

، عن ومستلزمات العناٌة بالبشرة ومستحضرات  4544برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555المنظمة   ،رأس مالها   

التجمٌل ومستحضرات التؽذٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات واالعشاب الطبٌة واالؼذٌة الطبٌة واالعبلؾ السائلة 

 اتوالبودرات والبرمكس

 " تسوٌك كل ماسبك

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى  1422لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام المانون رلم 

مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 فرع من ش اسبلم بالجزٌرة المرتفعةش الضٌفً المت 2المنظمة ، بجهة : 

 شركة  ،  لهذا الؽرض .   REMAZAIN PHARMAرٌمازٌن فارما       -  535

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة

اعماال شبٌهة باعمالها او  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ل على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصو

 ، عن لهذا الؽرض . 4544برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 التورٌدات العمومٌة

رها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌ -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 



 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

ى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 ش الضٌفً المتفرع من ش اسبلم بالجزٌرة المرتفعة 2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا -شركة  ،     Rebelautomotiveربٌل اوتو موتٌؾ  -  536

 التورٌدات العمومٌة -

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌج -تجاره لطع ؼٌار السٌارات  -

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

برلم  25255226،لٌدت فى  155555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا -، عن  4234

 التورٌدات العمومٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -ع ؼٌار السٌارات تجاره لط -

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما

عمارة  -محبلت بنن االسكان والتعمٌر  - 33الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 اكتوبر6 -المحور المركزي  6رلم 

ة العمارٌة   شركة  ،  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته صمور مصر للتنمٌ -  533

 التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و  4255برلم  25255226فى ،لٌدت  555555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة

 اكتوبر6 -الحً العاشر  12وحدة رلم  3نشاطها. ، بجهة : الدور السادس برج 

: الامة  2513لسنة  32شركة  ،  انشطه من داخل لانون االستثمار رلم    B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  532

لتجزئه وسبلسل تجارة الجمله وا -وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ كافة المواد والمنتجات الؽذائٌه واألؼذٌة سابمة التجهٌز 

: الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم لتمدٌم  2513لسنة  32انشطه من خارج لانون االستثمار رلم  -االمداد 

د مع االلتزام بافرا -جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أواى والوجبات سابمه التجهٌز  

، عن انشطه من  4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555حسابات مالٌه مستمله مركز مالى مستمل   ،رأس مالها   

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ كافة المواد والمنتجات الؽذائٌه واألؼذٌة  2513لسنة  32داخل لانون االستثمار رلم 

: الامة وتشؽٌل  2513لسنة  32انشطه من خارج لانون االستثمار رلم  -التجزئه وسبلسل االمداد تجارة الجمله و -سابمة التجهٌز 

ى وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والتٌن أوا

بنى  23ش االبصٌرى من ش  12اد حسابات مالٌه مستمله مركز مالى مستمل ، بجهة : مع االلتزام بافر -والوجبات سابمه التجهٌز  

 -سوٌؾ الجدٌدة 

: الامة  2513لسنة  32شركة  ،  انشطه من داخل لانون االستثمار رلم    B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  534

تجارة الجمله والتجزئه وسبلسل  -جات الؽذائٌه واألؼذٌة سابمة التجهٌز وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ كافة المواد والمنت

: الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم لتمدٌم  2513لسنة  32انشطه من خارج لانون االستثمار رلم  -االمداد 

مع االلتزام بافراد  -لتٌن أواى والوجبات سابمه التجهٌز  جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت وا

، عن انشطه من  4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555حسابات مالٌه مستمله مركز مالى مستمل   ،رأس مالها   

تجات الؽذائٌه واألؼذٌة : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ كافة المواد والمن 2513لسنة  32داخل لانون االستثمار رلم 

: الامة وتشؽٌل  2513لسنة  32انشطه من خارج لانون االستثمار رلم  -تجارة الجمله والتجزئه وسبلسل االمداد  -سابمة التجهٌز 

التٌن أواى وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و

مع االلتزام بافراد حسابات مالٌه مستمله مركز مالى مستمل ، بجهة : مولع ممارسة النشاط الصناعى /  -والوجبات سابمه التجهٌز  

 -بلماس  -الدور االرضى  -بملن ممدوح عبد العزٌز سعٌد  -ش فلسطٌن 



 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

مة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه المواد الؽذئٌه ومكسبات شركة  ،  " الا   intligent code flaverانتلجنت كود فلٌفر  -  525

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال  -طعم ونكهه ورائحه 

فى الهٌئات السالفة او 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 

برلم  25255226،لٌدت فى  355555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -" الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه المواد الؽذئٌه ومكسبات طعم ونكهه ورائحه  ، عن 4254

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -خ زاٌد الشٌ - 1مكتب اداري  1خ  - 25لمباشرة نشاطها ، بجهة : بٌفرلً هٌلز ق 

شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها  -جرٌن فالى لبلستثمار الزراعى والحٌوانى   شركة  ،   -  521

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –ومدها بالمرافك ) كهرباء 

 جارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والت

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  -

 25255223،لٌدت فى  1555555.555بلح   ،رأس مالها   فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستص

صرؾ ( –مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -، عن  4264برلم 

 وإعدادها

 ارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتج

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط  -

 -الهرم  -حدائك االهرام  25فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح ، بجهة : 

 جرٌن فالى لبلستثمار الزراعى والحٌوانى   شركة  ،  واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى -  522

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355ئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لرارر

 .2552 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.  -

 إلامة المزارع السمكٌة . -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.  تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج -

، عن واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري  4264برلم  25255223،لٌدت فى  1555555.555او تشترن   ،رأس مالها   

 الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355لوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس ا

 .2552 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.  -

 إلامة المزارع السمكٌة . -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -الت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبل -

 -الهرم  -حدائك االهرام  25او تشترن ، بجهة : 

جرٌن فالى لبلستثمار الزراعى والحٌوانى   شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -  523

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

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن باى  4264برلم  25255223،لٌدت فى  1555555.555طها  ،رأس مالها   على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذل

 25احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -الهرم  -حدائك االهرام 

 :2513سنة ل 32دمحم طلعت احمد طلعت وشركاه   شركة  ،  " انشطة داخل لانون  -  524

 تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس -

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 التوكٌبلت التجارٌة -

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

زاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لم

 الؽرض

 355555.555تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32، عن " انشطة داخل لانون  4643برلم  25255214،لٌدت فى 

 تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس -

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 التوكٌبلت التجارٌة -

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا  ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة

 الؽرض

ش جزٌرة  - 46تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة ، بجهة : محل 

 -المهندسٌن  -العرب 

دم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة دمحم طلعت احمد طلعت وشركاه   شركة  ،  ع -  525

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. 2513لسنه  32بمانون االستثمار رلم 

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة

، عن عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع  4643برلم  25255214،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

تثمار بالضمانات ، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون االس2513لسنه  32بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -المهندسٌن  -ش جزٌرة العرب  - 46البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل 



 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

لامة وتشؽٌل وادارة المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز ا-شركة  ،     Kaizenكاٌزن للخدمات التعلٌمٌة  -  526

 مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.-

 اعداد االبحاث العلمٌة.-

 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

الامة وتشؽٌل وادارة -، عن  4433برلم  25255256،لٌدت فى  2555555.555ها   من لانون   ،رأس مال 23علٌها فً المادة 

 المدارس وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا المدارس

 الدولٌة(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.-

 اعداد االبحاث العلمٌة.-

 الستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم ا

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 -الهرم  -المرٌوطٌة -ً شرابً )زكً البطران( متفرع من شارع المجزر اآللً من لانون ، بجهة : شارع فتح 23علٌها فً المادة 

 االستٌراد والتصدٌر.-شركة  ،  سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .   Kaizenكاٌزن للخدمات التعلٌمٌة  -  523

 لوكاله التجارٌه ، والفى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال ا 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 تً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

، عن سوق رأس المال والئحته  4433برلم  25255256،لٌدت فى  2555555.555او التً لد تعاونها على   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر.-التنفٌذٌة( .

 التجارٌه ، وال فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

 ول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزا

 -الهرم  -المرٌوطٌة -او التً لد تعاونها على ، بجهة : شارع فتحً شرابً )زكً البطران( متفرع من شارع المجزر اآللً 

شركة  ،  تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات    Kaizenكاٌزن للخدمات التعلٌمٌة  -  522

 او تشترٌها او السالفة

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

  

ها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز ، عن تحمٌك ؼرض 4433برلم  25255256،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -المرٌوطٌة -نشاطها. ، بجهة : شارع فتحً شرابً )زكً البطران( متفرع من شارع المجزر اآللً 

شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فى    GOOO FOR TECHNOLOGY AND SERVICESجووو للتكنولوجٌا والخدمات  -  524

ٌ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 البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

و فى الخارج كما ٌجوز لها ، عن على تحمٌك ؼرضها فى مصر ا 4643برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555مالها   

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

 -مدخل ب  - شارع الهرم 364والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 الهرم -الدور الثالث 

 :32اٌبان لصناعة الكرتون والتجارة   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  545

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الورق والكرتون ومستلزماتهما

 تجارة الجملة والتجزئة

 :32انشطة من خارج ق 

 التصدٌر

 ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌ

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 :32، عن انشطة من داخل ق  4352برلم  25255225،لٌدت فى  555555.555ان تكون لها   ،رأس مالها    ٌجوز للشركة

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الورق والكرتون ومستلزماتهما

 تجارة الجملة والتجزئة

 :32انشطة من خارج ق 

 التصدٌر

 لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة 

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

متر  355بمخازن الشباب  35لها ، بجهة : الدور االول فوق االرضى بالمصنع الكائن على المطعه رلم ٌجوز للشركة ان تكون 

 -اكتوبر 6 -بالمنطمة الصناعٌة

اٌبان لصناعة الكرتون والتجارة   شركة  ،  مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  -  541

 اعماال شبٌهةباعمالها

 لتً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو ا

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 زمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 نشاطها.

، عن مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات  4352برلم  25255225،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

 و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 الفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات الس

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 6 -متر بالمنطمة الصناعٌة 355بمخازن الشباب  35نشاطها. ، بجهة : الدور االول فوق االرضى بالمصنع الكائن على المطعه رلم 

 -اكتوبر
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 ورٌدات العمومٌة وعلى االخص التوربٌنات والمولدات ولطع الؽٌار والفبلتر،  الت

 تمدٌم االستشارات فى مجال الطالة)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( . 23المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

، عن  4364برلم  25255223،لٌدت فى  2555555.555لسنه   ،رأس مالها    121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 ت العمومٌة وعلى االخص التوربٌنات والمولدات ولطع الؽٌار والفبلترالتورٌدا

 تمدٌم االستشارات فى مجال الطالة)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( . 23المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

ام حدائك االهر -ش الجٌش  - 4بوابة  -منطفة ل  424عماررلم  12لسنه ، بجهة : شمة رلم  121تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

- 
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 1422لسنه  125فى شان سجل المستوردٌن وإحكام المانون رلم  1422،  

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى



 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

 التراخٌص البلزمة 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

 2555555.555تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً   ،رأس مالها   او التً لد 

 1422لسنه  125فى شان سجل المستوردٌن وإحكام المانون رلم  1422، عن  4364برلم  25255223،لٌدت فى 

 فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول علىفى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 

 التراخٌص البلزمة 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

 424عماررلم  12نها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً ، بجهة : شمة رلم او التً لد تعاو

 -حدائك االهرام  -ش الجٌش  - 4بوابة  -منطفة ل 

شركة     GREEN                           TECHNOLOGY                               OF  POWERجرٌن لتكنولوجٌا الطالة       -  544

 ،  الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4364برلم  25255223،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -حدائك االهرام  -ش الجٌش  - 4بوابة  -فة ل منط 424عماررلم  12نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 
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COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY    2513لسنة  32شركة  ،  انشطةداخل لانون: 

 صناعةتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة 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 . -

 عمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأ -

. 

، عن  4234برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت   ،رأس مالها    -

 :2513لسنة  32انشطةداخل لانون 

 نولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكزصناعةتك

 البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . -



 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

 مٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاأعمال تص -

. 

ناصٌة  -شارع الملن فٌصل  154الوحدة رلم  25إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت ، بجهة : الدور االول  -

 شارع المرٌوطٌة
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COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY   . شركة  ،  وصورة وبٌانات 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 م المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظ -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 م الصناعٌةالمشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسو -

. 

، عن وصورة وبٌانات  4234برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555مشروعات البحث والتطوٌر العلمً   ،رأس مالها    -

. 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 جة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدم -

 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 -

. 

 ناصٌة شارع المرٌوطٌة -شارع الملن فٌصل  154الوحدة رلم  25مشروعات البحث والتطوٌر العلمً ، بجهة : الدور االول  -
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COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY    شركة  ،  من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم

 الفضاء واالستشعار عن بعد

 2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات -



 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

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

،لٌدت فى  155555.555دي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى   ،رأس مالها   األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌ -

 ، عن من اجل التنمٌة والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 4234برلم  25255223

 2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 ء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلوماتإنشا -

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 154الوحدة رلم  25وصورة وبٌانات إلى محتوى ، بجهة : الدور االول  األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت -

 ناصٌة شارع المرٌوطٌة -شارع الملن فٌصل 

 االستثمار العمارى . -شركة  ،     THE FIRMذا فٌرم للهندسة والمماوالت  -  542

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -

 االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا  -

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .  23المنصوص علٌها فً المادة 

، عن  4632برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال   ،رأس مالها   

 االستثمار العمارى . -

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -

 شارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةتمدٌم االستشارات الهندسٌة)فٌما عدا االست -

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  ٌجوز -من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( .  23المنصوص علٌها فً المادة 

 -حدائك اكتوبر -الحى االٌطالى  4/13وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ، بجهة : 

شركة  ،  شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او    THE FIRMذا فٌرم للهندسة والمماوالت  -  544

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر  4632برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555مالها   

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع 

لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وع

 -حدائك اكتوبر -الحى االٌطالى  4/13

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة -شركة  ،     Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  655

 راضً المستصلحة. والتً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األ

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 



 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

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.-

 ات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الحٌوان-

 إلامة المزارع السمكٌة .-

 تربٌة الخٌول. -

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة -، عن  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها      -

 التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. و

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.-

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.-

 إلامة المزارع السمكٌة .-

 تربٌة الخٌول. -

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413هة : عمارة ، بج -

 شركة  ،  الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة.   Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  651

 تٌكٌة والمبلبس الجاهزةالتصنٌع لدى الؽٌر لبلعبلؾ بكافة انواعها ومنتجات االلبان المنجات الببلس

 التصنٌع والتعبئة لدى الؽٌر لمنتجات اللحوم والخضراوات والفواكه والمربات والعصائر -

 تعبئة المٌاة لدى الؽٌر -

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه

ت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها   ،رأس مالها   بذلن سواء كان

 ، عن الهندسة الوراثٌة فً المجاالت النباتٌة والحٌوانٌة. 4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555

 ستٌكٌة والمبلبس الجاهزةالتصنٌع لدى الؽٌر لبلعبلؾ بكافة انواعها ومنتجات االلبان المنجات الببل

 التصنٌع والتعبئة لدى الؽٌر لمنتجات اللحوم والخضراوات والفواكه والمربات والعصائر -

 تعبئة المٌاة لدى الؽٌر -

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة( والموتٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واالنشطة المكمله او المرتبطه

حدائك  413انت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها ، بجهة : عمارة بذلن سواء ك

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -االهرام

 شركة  ،  والتوسع فٌها   Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  652

 ً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاح

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها



 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

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :-

 المضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطهاصٌانة معدات الحفر و-

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

، عن  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة   ،رأس مالها    -

 والتوسع فٌها

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 : تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل-

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌةصٌانة آبار البترول وتنشٌطها-

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة ، بجهة : عمارة  -

 شركة  ،     Actus Ltdتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة أك -  653

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -معالجة األسطح من الترسٌبات  -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 والتخلٌص الجمركى. تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن والتفرٌػ والتوكٌبلت المبلحٌه للبضائع

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها  -

 الخدمات المتعلمةبإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب األنتاج -معالجة األسطح من الترسٌبات  -، عن  4625

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً -

 تخلٌص الجمركى.تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن والتفرٌػ والتوكٌبلت المبلحٌه للبضائع وال

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

ش  -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413هة : عمارة شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ، بج -

 -الهرم  -الجٌش
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صرؾ ( –مٌاه  –شركة  ،  ومدها بالمرافك ) كهرباء    Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  654

 وإعدادها

 ت السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌةللبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدا

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 إدارة المشروعات

 اتبشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراء 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 إنشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌةتمدم جاهزة للمشروعات.-

صرؾ ( –مٌاه  –، عن ومدها بالمرافك ) كهرباء  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555الامة   ،رأس مالها   -

 وإعدادها

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355 مع مراعاه المرار الوزارى رلم

 الترخٌص بها

 إنشاء مبانً مصانع بالمنطمة الصناعٌةتمدم جاهزة للمشروعات.-

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413الامة ، بجهة : عمارة -

شركة  ،  او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات    Actus Ltdستٌة والبترولٌة أكتس المحدودة للخدمات اللوجٌ -  655

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 زمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 نشاطها.

، عن او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

 السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌ

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413نشاطها. ، بجهة : عمارة 
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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

شركة  ،  وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد    Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  656

 البشرٌة

 ستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةاال-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال 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 البلزمة لمزاولة ؼرضها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

، عن وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555الامة   ،رأس مالها   

 البشرٌة

 ٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالست-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413الامة ، بجهة : عمارة 

 . EASY APPS FOR PROGRAMMINGالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات إٌزى ابس للبرمجه وا -  653

COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY   شركة  ،  رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى 

 العلمً والثمافً والفنً.

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 لٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم الشركه بإفراد حسابات ما

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

، عن  4234برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي   ،رأس مالها   ٌ

 رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى

 العلمً والثمافً والفنً.

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة تلتزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 
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 األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

ناصٌة شارع  -شارع الملن فٌصل  154الوحدة رلم  25ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي ، بجهة : الدور االول ٌجوز للشرك

 المرٌوطٌة

 . EASY APPS FOR PROGRAMMINGإٌزى ابس للبرمجه واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  -  652

COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY   وجوه مع الشركات و ؼٌرها التً شركة  ،  وجه من ال

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوا

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً  4234برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 خارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً ال

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 ناصٌة شارع المرٌوطٌة -شارع الملن فٌصل  154لوحدة رلم ا 25نشاطها. ، بجهة : الدور االول 

 5شركة  ،  المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   SOFT PROGRAMS TECHNOLOGYسوفت بروجرمز تكنولوجى   -  654

 5إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة-

 5أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها-

 5إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها-

 5أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات-

 5لمٌام بؤعمال الصٌانة لنظم وبرامج الحاسب االلى ودعمها-

 ٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شب

، عن المختلفة من  4523برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً   ،رأس مالها   

 5صوت وصورة وبٌانات

 5إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة-

 5أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها-

 5وٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌهاإنتاج وتط-

 5أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات-

 5لمٌام بؤعمال الصٌانة لنظم وبرامج الحاسب االلى ودعمها-

 اٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعماله
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الهرم  -فٌصل  -شارع عٌسى الحمصانى  3او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً ، بجهة : 

شركة  ،  مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان    SOFT PROGRAMS TECHNOLOGYسوفت بروجرمز تكنولوجى   -  615

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  4523برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 ة او تشترٌها اوالهٌئات السالف

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -فٌصل  -شارع عٌسى الحمصانى  3نشاطها. ، بجهة : 

براهٌم النحراوي وشركاه   شركة  ،  الحٌوٌة وعلى الشركة الحصول على التراخٌص البل زمة لمباشرة رضا عبد العظٌم ا -  611

،لٌدت فى  1555555.555انتاج مستحضرات تجمٌل والتصنٌع لدي الؽٌر باستخدام التكنولوجٌا الحٌوٌه .  ،رأس مالها    -نشاطها 

انتاج مستحضرات  -على التراخٌص البل زمة لمباشرة نشاطها  ، عن الحٌوٌة وعلى الشركة الحصول 4543برلم  25255212

نهاٌه شارع فٌصل  2شمه رلم  6تجمٌل والتصنٌع لدي الؽٌر باستخدام التكنولوجٌا الحٌوٌه . ، بجهة : عمارات الشركه الوطنٌه رلم 

 -الهرم  -

تاج مخصبات حٌوٌة وبٌولوجٌة وطبٌعٌة وانتاج رضا عبد العظٌم ابراهٌم النحراوي وشركاه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل ان -  612

مبٌدات حٌوٌة وبٌولوجٌه وطبٌعٌه وانتاج اسمدة ورلٌة وخلبٌه ومركبه ومتخصصة وعضوٌة والامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتعمٌم 

االدوٌة  تصنٌع وتسوٌك وبٌع -وتبرٌد وحفظ وتجمٌد وتجهٌز ومعالجة الخضروات والفاكهة والحبوب وتعبئة منتجات الشركة فمط 

والمكمبلت الؽذائٌة واالدوٌة البٌطرٌة باستخدام التكنولوجٌه الحٌوٌة وبٌعها او اعادة تصنٌعها تصنٌع الزٌوت العطرٌة ومهمات 

برلم  25255212،لٌدت فى  1555555.555االعشاب الطبٌه وبٌعها واعادة تصنٌعها باستخدام التكنولوجٌه   ،رأس مالها   

ل انتاج مخصبات حٌوٌة وبٌولوجٌة وطبٌعٌة وانتاج مبٌدات حٌوٌة وبٌولوجٌه وطبٌعٌه وانتاج اسمدة ورلٌة ، عن الامة وتشؽٌ 4543

وخلبٌه ومركبه ومتخصصة وعضوٌة والامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتعمٌم وتبرٌد وحفظ وتجمٌد وتجهٌز ومعالجة الخضروات 

وبٌع االدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالدوٌة البٌطرٌة باستخدام تصنٌع وتسوٌك  -والفاكهة والحبوب وتعبئة منتجات الشركة فمط 

التكنولوجٌه الحٌوٌة وبٌعها او اعادة تصنٌعها تصنٌع الزٌوت العطرٌة ومهمات االعشاب الطبٌه وبٌعها واعادة تصنٌعها باستخدام 

 -هرم ال -نهاٌه شارع فٌصل  2شمه رلم  6التكنولوجٌه ، بجهة : عمارات الشركه الوطنٌه رلم 

 إٌجى تن للمماوالت العامة والتورٌدات   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة -  613

 المماوالت العامة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 رج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخا

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التورٌدات العمومٌة 4446برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -شارع مراد  - 22 عمار -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس 

  5شركة  ،  بٌع وتجارة مستحضرات التجمٌل والشعر المستعار    QUEEN WIGSكوٌن وٌجز  -  614

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن 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  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

  5، عن بٌع وتجارة مستحضرات التجمٌل والشعر المستعار  4314برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 العجوزة -ش جامعة الدول العربٌة  13التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

التجارة العامة -شركة  ،     Paradise for    Marketing  and Tradingالفردوس للتجارة والتسوٌك               -  615

 والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422سنه ل 121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

برلم  25255214،لٌدت فى  555555.555رات المانونٌة واالستشارات   ،رأس مالها   تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشا

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة-، عن  4325

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 -الهرم  -ش ناصر المتفرع من نصر الدٌن 3نونٌة واالستشارات ، بجهة : تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات الما

شركة  ،  والدراسات المتعلمة    Paradise for    Marketing  and Tradingالفردوس للتجارة والتسوٌك               -  616

 بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال

 اق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األور



 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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 ادارة المشروعات

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512نة لس 355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

، عن والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  4325برلم  25255214،لٌدت فى  555555.555المماوالت   ،رأس مالها    -

 رأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 ادارة المشروعات

 لسٌاحٌةاإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى ا

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 الترخٌص بها

 -الهرم  -ش ناصر المتفرع من نصر الدٌن 3المماوالت ، بجهة :  -

شركة  ،  العامة والمتخصصة    Paradise for    Marketing  and Tradingالفردوس للتجارة والتسوٌك               -  613

 والمتكاملة

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 ةإعداد التصمٌمات الهندسٌ -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

، عن العامة والمتخصصة  4325 برلم 25255214،لٌدت فى  555555.555للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة   ،رأس مالها   

 والمتكاملة

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -



 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

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 ؤعمال التشطٌبات والدٌكورالمٌام ب -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 -الهرم  -ش ناصر المتفرع من نصر الدٌن 3للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة ، بجهة : 

شركة  ،  المنشات علٌها وإلامة    Paradise for    Marketing  and Tradingوس للتجارة والتسوٌك              الفرد -  612

 المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 انشاء وتشؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة ونشاطها فمط )دون عرض محتوىصحفى او اعبلمً او

 اعبلنً(

 تسوٌك كافة المنتجات

 التسوٌك االلكترونً -

 التجارة االلكترونٌة -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

، عن المنشات علٌها  4325برلم  25255214،لٌدت فى  555555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   

 وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 ؽٌل وادارة الموالع االلكترونٌة الخاصةبالشركة ونشاطها فمط )دون عرض محتوىصحفى او اعبلمً اوانشاء وتش

 اعبلنً(

 تسوٌك كافة المنتجات

 التسوٌك االلكترونً -

 التجارة االلكترونٌة -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن با

 -الهرم  -ش ناصر المتفرع من نصر الدٌن 3او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : 

ً شركة  ،  فً مصر او ف   Paradise for    Marketing  and Tradingالفردوس للتجارة والتسوٌك               -  614

 الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.



 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

، عن فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  4325برلم  25255214،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 خٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 -الهرم  -ش ناصر المتفرع من نصر الدٌن 3نشاطها. ، بجهة : 

 هوم الند مارن   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها -  625

سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ، عن والمرارات ال 4332برلم  25255225،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

 اكتوبر6 - 11الحً  -المجاورة االولً  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

بشان  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مرعاه المرار الوزاري رلم  -هوم الند مارن   شركة  ،  التسوٌك العمارى  -  621

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه  5ة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها شركات االدارة الفندلٌ

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

ترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تش

ادارة المشروعات  -، عن التسوٌك العمارى  4332برلم  25255225،لٌدت فى  25555.555الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 5ٌة و وفما لماورد بموافمة واجراءات الترخٌص بها بشان شركات االدارة الفندل 2512لسنة  355مع مرعاه المرار الوزاري رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

شترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او ت

 - 11الحً  -المجاورة االولً  2طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : عمار رلم 

 اكتوبر6

تمدٌم الخدمات شركة  ،  وتشؽٌل وادارة المدارس الخاصة و   Actus Ltdأكتس المحدودة للخدمات اللوجٌستٌة والبترولٌة  -  622

 التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عدا

 المدارس الدولٌة(

 تجارة وبٌع وتوزٌع االدوٌة -

 بٌع اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة المنزلٌة -

 بٌع وتؤجٌر السٌارات واكسسوارتها )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

، عن  4625برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 ادارة المدارس الخاصة وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة)فٌما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى وفٌما عداوتشؽٌل و

 المدارس الدولٌة(

 تجارة وبٌع وتوزٌع االدوٌة -

 بٌع اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة المنزلٌة -

 بٌع وتؤجٌر السٌارات واكسسوارتها )عدا النمل السٌاحى واللٌموزٌن(

 ت العامة والمتخصصة والمتكاملةالمماوال

 ٌ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

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الهرم  -ش الجٌش -البوابه الرابعة -حدائك االهرام 413او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر ، بجهة : عمارة 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -إٌماسا إنتل لبلستثمارات   شركة  ،   -  623

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 إعداد التصمٌمات الهندسٌة -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

المماوالت العامة  -، عن  4624برلم  25255212ى ،لٌدت ف 2555555.555للبناء أو بٌعها بحالتها او   ،رأس مالها   

 والمتخصصة والمتكاملة

 التسوٌك و االستثمار العماري. -

 شراء و بٌع و تؤجٌر وإلامة الوحدات اإلدارٌة و السكنٌة و الفندلٌة . -

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات -

 أنشطة البناء لئلسكان العائلً واإلداري والتجاري -

 تصمٌمات الهندسٌةإعداد ال -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 اإلشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن األراضً بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 الدلً -ش التحرٌر  156للبناء أو بٌعها بحالتها او ، بجهة : 

إٌماسا إنتل لبلستثمارات   شركة  ،  بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة  -  624

 والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 تمٌم األصول العمارٌة -

 رات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشا -

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

،  4624برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555من لانون سوق رأس المال والئحته   ،رأس مالها    23علٌها فً المادة 

 عن بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها أو إداراتها أو استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر



 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

 تمٌم األصول العمارٌة -

 المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المالتمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات  -

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 لدلًا -ش التحرٌر  156من لانون سوق رأس المال والئحته ، بجهة :  23علٌها فً المادة 

 إٌماسا إنتل لبلستثمارات   شركة  ،  التنفٌذٌة( -  625

 إدارة المشروعات عدا الفندلٌة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121م والمانون رل 1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ، عن التنفٌذٌة( 4624برلم  25255212،لٌدت فى  2555555.555ٌجوز   ،رأس مالها   

 إدارة المشروعات عدا الفندلٌة -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422ه لسن 121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 الدلً -ش التحرٌر  156ٌجوز ، بجهة : 

إٌماسا إنتل لبلستثمارات   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها  -  626

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

برلم  25255212لٌدت فى ، 2555555.555الجٌزه  ،رأس مالها    -الدلى  -ش التحرٌر 156عنوان المركز العام للشركة - 5

 ، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 4624

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها



 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

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 الدلً -ش التحرٌر  156الجٌزه ، بجهة :  -الدلى  -ش التحرٌر 156عنوان المركز العام للشركة - 5

تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والمستلزمات ومستحضرات -شركة  ،     DAWAK PHARMدوان فارم  -  623

 التجمٌل واالؼذٌة الخاصة والمكمبلت الؽذائٌة

 والكٌماوٌات الزراعٌة والمطهرات والمبٌدات وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125المانون رلم تلتزم الشركةبإحكام 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

تجارة وتوزٌع -، عن  4645برلم  25255212 ،لٌدت فى 65555.555باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض   ،رأس مالها   

 االدوٌة والمستحضرات الطبٌة والمستلزمات ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة والمكمبلت الؽذائٌة

 والكٌماوٌات الزراعٌة والمطهرات والمبٌدات وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125لم تلتزم الشركةبإحكام المانون ر

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 ةالعجوز -ش الدكتور احمد الحوفً  13باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجهة : 

 شركة  ،  .   DAWAK PHARMدوان فارم  -  622

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتر

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 ، عن . 4645برلم  25255212،لٌدت فى  65555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 العجوزة -ش الدكتور احمد الحوفً  13نشاطها. ، بجهة : 

ائٌة والمٌكانٌكٌه شركة  ،   مماوالت االعمال الكهرب   Clifford Engineering Soluions CESكلٌفورد للحلول الهندسٌة  -  624

 1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 5االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول 



 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

تورٌد وتركٌب  -ص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض على التراخٌ

،لٌدت فى  2555555.555معدات السبلمة واطفاء الحرٌك واالنظمة الكهرو مٌكانٌكٌة ومعدات وادوات   ،رأس مالها   

تلتزم 5االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة  -ٌة والمٌكانٌكٌه ، عن مماوالت االعمال الكهربائ 4335برلم  25255225

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة  1422لسنة  121والمانون رلم  1422لسنة  125الشركة باحكام المانون رلم 

البلزمة لمزاولة ؼرضها من التجارٌة وال ٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على التراخٌص 

تورٌد وتركٌب معدات السبلمة واطفاء الحرٌك واالنظمة  -الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

الفٌن  355حً  -بالتوسعات الشمالٌه  1334لطعة  -بالدور الثانً متكرر  - 3الكهرو مٌكانٌكٌة ومعدات وادوات ، بجهة : شمة 

 اكتوبر6 -ن لطعة فدا

شركة  ،  ومستلزمات التٌار المتوسط والخفٌؾ    Clifford Engineering Soluions CESكلٌفورد للحلول الهندسٌة  -  635

والمعدات والماكٌنات واالجهزة ولطع الؽٌار وانظمة االمن الصناعً واجهزة االنذار وانظمة االطفاء بالؽازات وانظمة الدوائر 

محطات وشبكات المٌاه والصرؾ والحرٌك والموى المائٌة والهوائٌة بانواعها مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج التلٌفزٌونٌة و

ٌجوز للشركة ان تكون  5التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  - 2553لسنة  64الحربً رلم 

،لٌدت فى  2555555.555وة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول   ،رأس مالها   لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوج

، عن ومستلزمات التٌار المتوسط والخفٌؾ والمعدات والماكٌنات واالجهزة ولطع الؽٌار وانظمة االمن  4335برلم  25255225

حطات وشبكات المٌاه والصرؾ والحرٌك والموى الصناعً واجهزة االنذار وانظمة االطفاء بالؽازات وانظمة الدوائر التلٌفزٌونٌة وم

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو  - 2553لسنة  64المائٌة والهوائٌة بانواعها مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربً رلم 

ة مع الشركات وؼٌرها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجو 5التورٌدات العمومٌة  -مسموح به لانونا 

 اكتوبر6 -الفٌن فدان لطعة  355حً  -بالتوسعات الشمالٌه  1334لطعة  -بالدور الثانً متكرر  - 3التى تزاول ، بجهة : شمة 

 مزارع ببلدي لبلستثمار ومنتجات األلبان   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  631

 ن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذل

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

، عن ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او  4545برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 رٌها اوتشت

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 اكتوبر6 -حً االشجار  -بالسنتر التجاري  - 1عمارة رلم  - 14نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 2552مزارع ببلدي لبلستثمار ومنتجات األلبان   شركة  ،   -  632

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعبلؾ ومستلزماتها وتعبئتها وتؽلٌفها

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المحاصٌل الزراعٌه ومستلزمات االنتاج الزراعً

 لٌةالامة وتشؽٌل المجازر اال

 الامة وتشؽٌل محطات لفرز وتعبئه وحفظ المحاصٌل الزراعٌهبكافه انواعها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما   ،رأس مالها   

 2552، عن  4545

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها



 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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االعبلؾ ومستلزماتها وتعبئتها وتؽلٌفها

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المحاصٌل الزراعٌه ومستلزمات االنتاج الزراعً

 الامة وتشؽٌل المجازر االلٌة

 وتشؽٌل محطات لفرز وتعبئه وحفظ المحاصٌل الزراعٌهبكافه انواعها الامة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -بالسنتر التجاري  - 1ة رلم عمار - 14او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ، بجهة : شمة رلم 

 اكتوبر6 -حً االشجار 

 :32شركة  ،  انشطة من داخل ق    EGYPT JANPANG AGRICULTURAL LTDمصر جانبانػ الزراعٌة المحدودة  -  633

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج ومعالجة وخلط وتعبئة االعبلؾ والبرٌمكس ومنتجات الصحى الحٌوانٌة والجرو -

 الحٌوانى

 تجاره الجمله والتجزئه لبلعبلؾ والبرٌمكس ومنتجات الصحة الحٌوانٌة والجرو الجٌوانى

 :32* انشطة من خارج ق 

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً فى مجال التكنولوجٌا الزراعٌة -

 ٌة واالستشارات والدراساتتمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانون -

، عن انشطة من  4264برلم  25255223،لٌدت فى  3555555.555المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال   ،رأس مالها   

 :32داخل ق 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج ومعالجة وخلط وتعبئة االعبلؾ والبرٌمكس ومنتجات الصحى الحٌوانٌة والجرو -

 نىالحٌوا

 تجاره الجمله والتجزئه لبلعبلؾ والبرٌمكس ومنتجات الصحة الحٌوانٌة والجرو الجٌوانى

 :32* انشطة من خارج ق 

 مشروعات البحث والتطوٌر العلمً فى مجال التكنولوجٌا الزراعٌة -

 ستشارات والدراساتتمدٌم االستشارات )فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌة واال -

 -منطمة المطورٌن  - 155مجموعة التنمٌة الصناعٌة  - 22المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال ، بجهة : المطعة رلم 

 اكتوبر6 -التوسعات الشمالٌه 

شركة  ،  واالستحواذ وكذا    EGYPT JANPANG AGRICULTURAL LTDمصر جانبانػ الزراعٌة المحدودة  -  634

 االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 23العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 لشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام ا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 249 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وكذا االستشارات المالٌة عن  ، عن واالستحواذ 4264برلم  25255223،لٌدت فى  3555555.555ٌجوز   ،رأس مالها   

 االوراق المالٌة النشطة الشركات

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( 23العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 

 تزام الشركةبهذاعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم ال

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 اكتوبر6 -التوسعات الشمالٌه  -طورٌن منطمة الم - 155مجموعة التنمٌة الصناعٌة  - 22ٌجوز ، بجهة : المطعة رلم 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها    EGYPT JANPANG AGRICULTURAL LTDمصر جانبانػ الزراعٌة المحدودة  -  635

 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 اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً 

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من  4264برلم  25255223،لٌدت فى  3555555.555،رأس مالها     

 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

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 اكتوبر6 -التوسعات الشمالٌه  -ن منطمة المطورٌ - 155مجموعة التنمٌة الصناعٌة  - 22نشاطها. ، بجهة : المطعة رلم 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -شركة  ،  " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات    R . Mمطعم أر أم   -  636

ؼرضها فى  او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

ٌجوز  -، عن " الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات  4253برلم  25255224،لٌدت فى  655555.555لها   ما

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ف

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 - 25/  34وار مكتبة الحاجر الوحدة البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المحور المركزى بج

الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه -شركة  ،     SOBEK  DESALINATIONسوبن لتحلٌة المٌاه    -  633

 البحر وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز لل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 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 طبما  ألحكام المانون و الئح

الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه -، عن  4625برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه البحر وشبكات توزٌعها وخطوط نملها

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته الت

 -حدائك االهرام  - 5أ شارع  41مع مراعاة احكام ، بجهة : 

شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة    SOBEK  DESALINATIONسوبن لتحلٌة المٌاه    -  632

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4625برلم  25255213،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -حدائك االهرام  - 5أ شارع  41نشاطها. ، بجهة : 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -شركة  ،     Right Cureراٌت كٌور  -  634

 العمومٌة التورٌدات -

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  -

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات -

 الطبٌة

 االتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانون -، عن  4244برلم  25255226،لٌدت فى  1555.555،رأس مالها      -

 التورٌدات العمومٌة -

 التوكٌبلت التجارٌه والتصدٌر. -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم  -

 ال ٌخلاى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما 

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التصنٌع لدى الؽٌر لؤلدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات -

 الطبٌة

 -الحوامدٌه  -شارع النور المبٌن  - 3عمار  -الدور السادس  - 15، بجهة : شمة  -

شركة  ،  تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة    Right Cureراٌت كٌور  -  645

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة 

ٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحم

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

 25255226،لٌدت فى  1555.555مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس 

، عن تجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالدوٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمستلزمات  4244برلم 

باعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -الطبٌة 

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 على كافة 

 -الحوامدٌه  -شارع النور المبٌن  - 3عمار  -الدور السادس  - 15راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة الت

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -1شركة  ،  "    Linguistix Tank Egyptلٌنؽوٌستن تانن مصر للبرمجٌات  -  641

 اعها .للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنو

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -2

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

دمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان تن

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  -1، عن "  4235برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 نواعها .للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .  -2

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة الخارج كما ٌجوز لها ان 

 -شارع جول جمال  22دور المٌزانٌن بالعمار رلم  2احكام الموانٌن ، بجهة : شمة 

والمرارات السارٌة وعلى الشركة شركة  ،  واللوائح    Linguistix Tank Egyptلٌنؽوٌستن تانن مصر للبرمجٌات  -  642

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4235برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -شارع جول جمال  22مار رلم دور المٌزانٌن بالع 2على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 :32انور عبد الفتاح الحوت وشرٌكه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  643

 تجارة الجملة والتجزئة . -

 أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة -

 واإلدارٌة للمصانع.

 لدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات.إعداد ا -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -



 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

 :32انشطة من خارج ق  -

، عن انشطة من  4632برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555ام   ،رأس مالها   تورٌد مستلزمات المصانع والمواد الخ -

 :32داخل ق 

 تجارة الجملة والتجزئة . -

 أعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة الفنٌة -

 واإلدارٌة للمصانع.

 إعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات. -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 :32انشطة من خارج ق  -

 -الحى السابع  -سنتر الدالى  22لمواد الخام ، بجهة : مكتب تورٌد مستلزمات المصانع وا -

 انور عبد الفتاح الحوت وشرٌكه   شركة  ،  للمصانع والشركات الصناعٌة . -  644

 المٌام باعمال الصٌانة لبلالت والمعدات الخاصةبالمصانع . -

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه . -

 ٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةوعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مال

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

، عن  4632برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها    مع مراعاة

 للمصانع والشركات الصناعٌة .

 المٌام باعمال الصٌانة لبلالت والمعدات الخاصةبالمصانع . -

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌه . -

 مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة وعلى الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

 -الحى السابع  -سنتر الدالى  22حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : مكتب مع مراعاة ا

انور عبد الفتاح الحوت وشرٌكه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس  -  645

الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  ، عن وعلى 4632برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555مالها   

 -الحى السابع  -سنتر الدالى  22نشاطها. ، بجهة : مكتب 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-ارمادا إلدارة المشروعات   شركة  ،    -  646
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 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تزم الشركه باحكام المانون رلم تل

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

-، عن  4453برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا

 التورٌدات العمومٌة-

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 م الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكا

شارع الموسٌمار على اسماعٌل عدى سابما  - 12عمار  -تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة ، بجهة : الدور الخامس 

 -الدلى  -

وائح والمرارات شركة  ،  التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل   NINTY DEGREEنٌنتى دجرى للدٌكور واالثاث  -  643

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  4233برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -4مبنً  -بالدور الرابع  451نشاطها ، بجهة : الوحدة رلم السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

 الشٌخ زاٌد -مول اركتن ببلزا 

 : 32شركة  ،  " انشطة من داخل ق    NINTY DEGREEنٌنتى دجرى للدٌكور واالثاث  -  642

المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة  االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تجاره الجمله والتجزئه

 : 32" انشطة من خارج ق 

 المماوالت العامة 

 المٌام باعمال تصمٌم الدٌكور

ؤفراد حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام   ،رأس مالها   على الشركة االلتزام ب

 : 32، عن " انشطة من داخل ق  4233برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555

دٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى الم

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تجاره الجمله والتجزئه

 : 32" انشطة من خارج ق 
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 254 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة 

 المٌام باعمال تصمٌم الدٌكور

د حسابات مال?ة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام ، بجهة : الوحدة رلم على الشركة االلتزام بؤفرا

 الشٌخ زاٌد -مول اركتن ببلزا  -4مبنً  -بالدور الرابع  451

ا و شركة  ،  الشركة بهذا الشرط ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?   NINTY DEGREEنٌنتى دجرى للدٌكور واالثاث  -  644

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز  2513لسنة  32الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 الواردة بذات المانون

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

ى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها الت

، عن الشركة بهذا الشرط  4233برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555وذلن طبما الحكام المانون والئحتة   ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع االنشطة خارج لانون  2513لسنة  32لحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?سمط حمها فى التمتع بالمزا?ا و ا

 االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد 

 الشٌخ زاٌد -مول اركتن ببلزا  -4مبنً  -بالدور الرابع  451وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ، بجهة : الوحدة رلم 

 ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة  جمٌرا لبلسكان والتعمٌر   شركة -  655

 نشاطها.

 155555.555الجٌزه  ،رأس مالها    -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحً األول  - 424عنوان المركز العام للشركة المطعةرلم - 5

 بلزمة لمباشرة، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال 4626برلم  25255212،لٌدت فى 

 نشاطها.

 - 424الجٌزه ، بجهة : المطعة رلم  -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحً األول  - 424عنوان المركز العام للشركة المطعةرلم - 5

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحً األول 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك -جمٌرا لبلسكان والتعمٌر   شركة  ،   -  651

 خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات -، عن  4626برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555االستزراع   ،رأس مالها   -

 العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط-

 فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى
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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

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -حً األول ال - 424االستزراع ، بجهة : المطعة رلم -

 جمٌرا لبلسكان والتعمٌر   شركة  ،  ولٌس الري بطرٌك الؽمر -  652

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 جوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الو

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن  4626برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555والمرارات السارٌة   ،رأس مالها    مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 ه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجو

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -اكتوبر 6 -المجاورة الثانٌة -الحً األول  - 424المرارات السارٌة ، بجهة : المطعة رلم مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

شركة كوبام الصناعٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل والمنظفات والكٌماوٌات وبٌع كل  -  653

 ماسبك

 مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وا

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مستحضرات التجمٌل  4355برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 والمنظفات والكٌماوٌات وبٌع كل ماسبك

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -حى الشباب  -المنطمه الصناعٌه المخازن 215نشاطها. ، بجهة : مصنع مخازن الشباب رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشؽٌل اتٌلٌه لتصمٌم وتطرٌز وتصلٌح وتعدٌل المبلبس بكافه -بس   شركة  ،  شركة مستر دمحم لتصلٌح وتعدٌل المبل -  654

 اشكالها وانواعها

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌةالتوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات 1422لسنة  125*تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 نااستؽبلل العبلمات التجارٌة)الفرنشاٌز(العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل اتٌلٌه لتصمٌم وتطرٌز وتصلٌح وتعدٌل المبلبس بكافه اشكالها وانواعها-، عن  4254

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌةالتوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات 1422لسنة  125*تلتزم الشركةبؤحكام المانون رلم 

 بلل العبلمات التجارٌة)الفرنشاٌز(العمومٌةالتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونااستؽ

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 S6او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ، بجهة : الدور االول بعد االرضى محل تجارى رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -المحور الجنوبى - 33المطعه رلم -VILLEMALL CENTERن بوالكائ

 شركة مستر دمحم لتصلٌح وتعدٌل المبلبس   شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او -  655

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن وال

 نشاطها.

  

 ، عن ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4254برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع 

المحور - 33المطعه رلم -VILLEMALL CENTERوالكائن ب S6نشاطها. ، بجهة : الدور االول بعد االرضى محل تجارى رلم 

 -الشٌخ زاٌد  -الجنوبى 

 العامة والتورٌدات العمومٌة واالستثمار العمارى   شركة  ،  المماوالت العامة جى ار اتش للمماوالت -  656

 التورٌدات العمومٌة

 االستثمار العمارى .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 4443برلم  25255256،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     



 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

 التورٌدات العمومٌة

 االستثمار العمارى .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ا فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 الهرم -حدائك االهرام  -ش مٌنا  2 نشاطها. ، بجهة :

 :32انتٌبان لتصنٌع مواد التعبئة والتؽلٌؾ   شركة  ،   انشطة داخل لانون  -  653

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه والكرتون ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ ومستلزمات الطباعة.

 إلامة وتشؽٌل مطبعة. -

 :32نشاط خارج لانون  -

 تجارة العامة والتورٌدات.ال -

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

، عن انشطة  4523برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555ن االستثماربالضمانات   ،رأس مالها   االنشطة خارج لانو

 :32داخل لانون 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه والكرتون ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾ ومستلزمات الطباعة.

 إلامة وتشؽٌل مطبعة. -

 :32نشاط خارج لانون  -

 مة والتورٌدات.التجارة العا -

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 -الحً األول  -مركز األمل التجاري  -الدور األول  3ربالضمانات ، بجهة : مكتب رلم االنشطة خارج لانون االستثما

انتٌبان لتصنٌع مواد التعبئة والتؽلٌؾ   شركة  ،  و الحوافز الواردة بذات المانون. ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  -  652

ال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعما

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على

، عن و الحوافز الواردة بذات المانون. ٌجوز للشركة ان  4523برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

على تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الحً األول  -مركز األمل التجاري  -الدور األول  3، بجهة : مكتب رلم  لمباشرة نشاطها



 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

 اس ام للمماوالت واالستثمار العمارى   شركة  ،  " المماوالت العامة -  654

 " المماوالت المتخصصة و المتكاملة

 " إعداد دراسات الجدوى للمشروعات 

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة  -

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة  -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

" االستثمار العمارى . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال 

ا فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة   ،رأس شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضه

 ، عن " المماوالت العامة 4555برلم  25255211،لٌدت فى  555555.555مالها   

 " المماوالت المتخصصة و المتكاملة

 " إعداد دراسات الجدوى للمشروعات 

 ادارة المشروعات عدا االدارة الفندلٌة  -

 لتصمٌمات الهندسٌة اعداد ا -

 المٌام بؤعمال التشطٌبات والدٌكور -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات -

" االستثمار العمارى . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال 

او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ، بجهة : شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر 

 -حدائك اكتوبر  -منتجع ستار سٌتى  1عمار رلم 

اس ام للمماوالت واالستثمار العمارى   شركة  ،  او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  -  665

 لوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهامراعاة احكام الموانٌن وال

  

، عن او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4555برلم  25255211،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة  والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات

 -حدائك اكتوبر  -منتجع ستار سٌتى  1لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمار رلم 

االحسان للتورٌدات العمومٌة   شركة  ،   المٌام بجمٌع التورٌدات العمومٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوئح  والمرارات  -  661

برلم  25255253،لٌدت فى  55555.555شرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذا النشاط  ،رأس مالها   السارٌة  وب

، عن المٌام بجمٌع التورٌدات العمومٌة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوئح  والمرارات السارٌة  وبشرط استصدار التراخٌص  4412

 -هضبة االهرام  -الدور الثالث  - 5شمة   -د أ   12البلزمة لممارسة هذا النشاط ، بجهة : 

وفى حاله عدم التزام  -شركة  ،  لبلنشطه الواردة بمانون االستثمار    B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  662

تمتع االنشطه خارج مع عدم ال - 2513لسنة  32الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى المزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   2513لسنة  32لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو 

،  4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555ا ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   الخارج. كم

وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى المزاٌا والحوافز الواردة بمانون  -عن لبلنشطه الواردة بمانون االستثمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 259 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لسنة  32تع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بمانون االستثمار مع عدم التم - 2513لسنة  32االستثمار 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   2513

 12ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة او ، بجهة : بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما 

 -بنى سوٌؾ الجدٌدة  23ش االبصٌرى من ش 

وفى حاله عدم التزام  -شركة  ،  لبلنشطه الواردة بمانون االستثمار    B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  663

مع عدم التمتع االنشطه خارج  - 2513لسنة  32واردة بمانون االستثمار الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى المزاٌا والحوافز ال

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن   2513لسنة  32لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بمانون االستثمار 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 

،  4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة او   ،رأس مالها   

ردة بمانون وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى المزاٌا والحوافز الوا -عن لبلنشطه الواردة بمانون االستثمار 

لسنة  32مع عدم التمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بمانون االستثمار  - 2513لسنة  32االستثمار 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   2513

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة او ، بجهة : مولع  بؤعمالها أو التً لد

 -بلماس  -الدور االرضى  -بملن ممدوح عبد العزٌز سعٌد  -ممارسة النشاط الصناعى / ش فلسطٌن 

او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته  شركة  ،  تشترٌها   B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  664

التنفٌذٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

طبما ألحكام  ، عن تشترٌها او تلحمها بها وذلن 4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

المانون والئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -بنى سوٌؾ الجدٌدة  23ش االبصٌرى من ش  12البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

كة  ،  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته شر   B.A.Aباب الحارة الشامى لؤلؼذٌة والمؤكوالت  -  665

التنفٌذٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة 

لحمها بها وذلن طبما ألحكام ، عن تشترٌها او ت 4322برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555نشاطها  ،رأس مالها   

المانون والئحته التنفٌذٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 - الدور االرضى -بملن ممدوح عبد العزٌز سعٌد  -البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مولع ممارسة النشاط الصناعى / ش فلسطٌن 

 -بلماس 

شركة  ،   التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل    VALID AND PURE PHARMAفالٌد اند بٌور فارما  -  666

 والمستحضرات الطبٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة

 والمستلزمات الطبٌة والمطهرات

 ت الؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة والمستلزماتتجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة والمكمبل

 الطبٌة والمطهرات

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالها

 55555.555ٌئات   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً اله

، عن التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة والمكمبلت الؽذائٌة  4325برلم  25255252،لٌدت فى 

 واالؼذٌة الطبٌة الخاصة

 والمستلزمات الطبٌة والمطهرات

 واالؼذٌة الطبٌة الخاصة والمستلزمات تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل والمستحضرات الطبٌة والمكمبلت الؽذائٌة

 الطبٌة والمطهرات

 ٌ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

 260 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منزل  - 2ة : شمة رلم او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات ، بجه

 المحطة اطسا-جردو -خالدالعشٌري 

 شركة  ،  السالفة او تشترٌها او   VALID AND PURE PHARMAفالٌد اند بٌور فارما  -  663

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 ، عن السالفة او تشترٌها او 4325برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراع

 المحطة اطسا-جردو -منزل خالدالعشٌري  - 2نشاطها. ، بجهة : شمة رلم 

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االسطمبات بكافة انواعها   UORO DIEٌورو داي  -  662

 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

 ه التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحت

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االسطمبات بكافة انواعها 4456برلم  25255253،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع 

 -امام مدارس برٌلٌانس -ش مجاري ابو رواش  12 -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضً

 االستٌراد والتصدٌر-هاي ماركت للتجارة والتوزٌع   شركة  ،   -  664

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125حكام المانون رلم تلتزم الشركه با

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ظمة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المن

 الامة وامتبلن وتشؽٌل محبلت السوبر ماركت

بٌع وتوزٌع كافة المواد الؽذائٌة والحلوٌات ومواد التجمٌل والروائح والخردوات والمبلبس بجمٌع انواعها وكافة   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر-، عن  4632برلم  25255216،لٌدت فى  3555555.555

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125ام المانون رلم تلتزم الشركه باحك



 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

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظم

 الامة وامتبلن وتشؽٌل محبلت السوبر ماركت

ش  32بٌع وتوزٌع كافة المواد الؽذائٌة والحلوٌات ومواد التجمٌل والروائح والخردوات والمبلبس بجمٌع انواعها وكافة ، بجهة : 

 -الدلى  -جمال سالم 

 هاي ماركت للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  األدوات -  635

 المنزلٌة والسلع المعمرة ومنتجات األٌس كرٌم وكافة انشطة البمالة والعطاره ومنتجات تكوٌن تاسٌس السوبر ماركت

 واعداد وتجهٌز المخبوزات و الجبن واألسمان ومنتجاتها واللحوم والدواجن والعصائر والوجبات الجاهزة وتمدٌم الوجبات

 والمشروبات الساخنة والباردة والحلوٌات

 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز

،لٌدت  3555555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

 ، عن األدوات 4632برلم  25255216فى 

 ٌة والسلع المعمرة ومنتجات األٌس كرٌم وكافة انشطة البمالة والعطاره ومنتجات تكوٌن تاسٌس السوبر ماركتالمنزل

 واعداد وتجهٌز المخبوزات و الجبن واألسمان ومنتجاتها واللحوم والدواجن والعصائر والوجبات الجاهزة وتمدٌم الوجبات

 والمشروبات الساخنة والباردة والحلوٌات

 ة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشرك

 -الدلى  -ش جمال سالم  32او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

 ً الهٌئات السالفة او تشترٌها اوهاي ماركت للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  ف -  631

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4632برلم  25255216،لٌدت فى  3555555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش جمال سالم  32نشاطها. ، بجهة : 

 إلدارة المشروعات   شركة  ،  واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال ارمادا -  632

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 ذٌة( .من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌ 23علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة



 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

 مماوالت اعمال الصٌانة واالصبلح والتركٌبات والتشطٌبات للمبانً او المعدات او المركبات-

 إدارة المشروعات

برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555بشان شركات   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال 4453

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة( . 23علٌها فً المادة 

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 مماوالت اعمال الصٌانة واالصبلح والتركٌبات والتشطٌبات للمبانً او المعدات او المركبات-

 إدارة المشروعات

ار على شارع الموسٌم - 12عمار  -بشان شركات ، بجهة : الدور الخامس  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -الدلى  -اسماعٌل عدى سابما 

 ارمادا إلدارة المشروعات   شركة  ،  االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات -  633

 الترخٌص بها

 تشؽٌل و ادارة المحبلت والموالت التجارٌة-

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة-

 عدا اللٌموزٌنتاجٌر السٌارات -

 ادارة وتشؽٌل الفنادق الثابتة وٌخوت السفاري والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة-

 أو المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة

 تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض

، عن االدارة الفندلٌه و وفما لما  4453برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555كة ان تكون   ،رأس مالها   ٌجوز للشر

 ورد بموافمة و اجراءات

 الترخٌص بها

 تشؽٌل و ادارة المحبلت والموالت التجارٌة-

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة-

 لٌموزٌنتاجٌر السٌارات عدا ال-

 ادارة وتشؽٌل الفنادق الثابتة وٌخوت السفاري والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة-

 أو المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة

 تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض

 -الدلى  -شارع الموسٌمار على اسماعٌل عدى سابما  - 12عمار  -تكون ، بجهة : الدور الخامس ٌجوز للشركة ان 



 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

ارمادا إلدارة المشروعات   شركة  ،  لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول  -  634

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع  4453برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555 ،رأس مالها    

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -شارع الموسٌمار على اسماعٌل عدى سابما  - 12عمار  -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس 

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة -شركة  ،     A M Gاٌه ام جى للنمل        -  635

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ا إال بعد الحصول على التراخٌصوتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضه

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 إلامة وتشؽٌل مركز خدمة لصٌانة السٌارات .-

 النمل للركاب والنمل البري للبضائع-

 -، عن  4531برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555والٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع   ،رأس مالها   

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 إال بعد الحصول على التراخٌص وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها

 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 إلامة وتشؽٌل مركز خدمة لصٌانة السٌارات .-

 النمل للركاب والنمل البري للبضائع-

 -مول سٌتى استار -شارع المحور المركزى  - 3عمار  - 5والٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع ، بجهة : شمة 

 شركة  ،  والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه اال بعد المٌد   A M Gاٌه ام جى للنمل        -  636

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص البلزمةبمزاوله النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البري

 جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌ

 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

 264 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 طبما  ألحكام المانون 

، عن والمهمات وخدمات النمل داخل المطر  4531برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555مع مراعاة   ،رأس مالها   

 المصرى او خارجه اال بعد المٌد

 بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص البلزمةبمزاوله النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البري

 لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز ل

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 حته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئ

 -مول سٌتى استار -شارع المحور المركزى  - 3عمار  - 5مع مراعاة ، بجهة : شمة 

شركة  ،  احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة    A M Gاٌه ام جى للنمل        -  633

 التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4531برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

 الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -مول سٌتى استار -شارع المحور المركزى  - 3عمار  - 5نشاطها. ، بجهة : شمة 

تراست لتجارة االسفنج والتورٌدات   شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة  -  632

  -منتجات االسفنج المضؽوط وجمٌع انواع المراتب واالسرة وانظمة النوم الحدٌثة والمفروشات والستائر واالكسسوارات بانواعها 

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ٌج 5التورٌدات العمومٌة 

شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

، عن التجارة العامة  4651برلم  25255213،لٌدت فى  25555.555   تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها

والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلً االخص تجارة منتجات االسفنج المضؽوط وجمٌع انواع المراتب واالسرة وانظمة النوم 

شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى ٌجوز لل 5التورٌدات العمومٌة   -الحدٌثة والمفروشات والستائر واالكسسوارات بانواعها 

وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

 - 361م الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : عمارة رل

 اكتوبر6 -الحً الثانً  - 2مجموعة 

تراست لتجارة االسفنج والتورٌدات   شركة  ،  المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات  -  634

لٌدت فى ، 25555.555،رأس مالها     5السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4651برلم  25255213

 اكتوبر6 -الحً الثانً  - 2مجموعة  - 361، بجهة : عمارة رلم  5الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

:  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً  32لري الحدٌث   شركة  ،   " انشطه داخل ق الخلود لتكنولوجٌا ا -  625

تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

 اع ولٌس الري بطرٌك الؽمراالستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزر

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

" إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لؤلراضً   ،رأس مالها   

:  استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك  32، عن " انشطه داخل ق  4224برلم  25255225،لٌدت فى  255555.555

األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 ع ولٌس الري بطرٌك الؽمرألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزرا

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 



 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

 -" إلامة أو تشؽٌل وإدارة وصٌانة محطات طلمبات مٌاه الري وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لؤلراضً ، بجهة : كارته ابو ؼالب 

 -منشؤة المناطر  -بجوار مدرسه الزراعه  - 52ي ن طلعه الصحراو

شركة  ،  او تشترن باى وجه من الوجوة    Begoree for Distribution and Exportبً جوري للتوزٌع والتصدٌر   -  621

ارج كما ٌجوز مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخ

لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

 155555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

، عن او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها  4354برلم  25255214فى ،لٌدت 

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 

تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئح

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الؽربٌة  -الزهراء  -شارع دمحم عمر  4التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -ى متخصصة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة مستشفى العجماوى التخصصى   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل مستشف -  622

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌ

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، عن " الامة وتشؽٌل  4412برلم  25255253،لٌدت فى  55555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -ة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة مستشفى متخصص

الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها 

لحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او ت

 -منطمة المستشفٌات  3والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : لطعةرلم 

 -الحى المتمٌز

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة-ائٌة   شركة  ،  إتش أم لتعبئة وتجارة المواد الؽذ -  623

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌة تجارة وتورٌد المواد الؽذائٌة-

 مال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اىبشان تنظٌم اع 1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة-

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة -، عن  4634م برل 25255213،لٌدت فى  55555.555واالستزراع   ،رأس مالها   

 وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌة تجارة وتورٌد المواد الؽذائٌة-

 الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اىبشان تنظٌم اعمال  1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 المماوالت العامة-

 -الحوامدٌه -واالستزراع ، بجهة : ش مسجد الشهداء 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لتعبئة وتجارة المواد الؽذائٌة   شركة  ،  وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك  إتش أم -  624

الؽمراستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلحاستصبلح 

 تزراعوتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلس

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

، عن وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى  4634برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555او التً لد تعاونها   ،رأس مالها   

االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمراستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

 افك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراعألؼراض االستصبلحاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -الحوامدٌه -ً لد تعاونها ، بجهة : ش مسجد الشهداء او الت

إتش أم لتعبئة وتجارة المواد الؽذائٌة   شركة  ،  على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً  -  625

 الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة مع

 نشاطها.

، عن على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز  4634برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 ا اولها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌه

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الحوامدٌه -نشاطها. ، بجهة : ش مسجد الشهداء 

 :32انشطه داخل ق -،  " شركة     ORIENTAL FOODSأورٌنتال فودز  -  626

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌتون والمخلبلت والفلفل بكافه انواعه وتجفٌؾ النباتات ومستخلصات الزٌوت الؽذائٌة بكافه انواعها 

 وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة بكافه انواعها

 " تجاره الجمله والتجزئه

 :32" *انشطه خارج ق 

 التورٌدات العمومٌه-

 دٌرالتص-
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 267 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 لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم   ،رأس مالها   

 :32انشطه داخل ق -، عن "  4462

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌتون والمخلبلت والفلفل بكافه انواعه وتجفٌؾ النباتات ومستخلصات الزٌوت الؽذائٌة بكافه انواعها 

 وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة بكافه انواعها

 " تجاره الجمله والتجزئه

 :32" *انشطه خارج ق 

 التورٌدات العمومٌه-

 التصدٌر-

تزم الشركه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط *تل

 المهندسٌن - 215ش شهاب الدور الثامن مكتب  63ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ، بجهة : 

، وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2513لسنه  32شركة  ،     ORIENTAL FOODSودز أورٌنتال ف -  623

 بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

لى تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاونها ع

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

، 2513لسنه  32، عن  4462برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها    التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها 

 وكذا التتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

اعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ب -

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 على كافة 

 المهندسٌن - 215ش شهاب الدور الثامن مكتب  63اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : التر

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعادن وااللومنٌوم  32رضا محمود على الزاٌدٌه وشرٌكته   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  622

 والزجاج

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا - 

 و2553لسنة  355منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

 : 32انشطة خارج لانون  -

 المماوالت العامة والمتكاملة -

 التورٌدات العمومٌة -

:  32، عن انشطة داخل لانون  4535برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555مع االلتزام بافراد حسابات   ،رأس مالها    

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعادن وااللومنٌوم والزجاج

 ه الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عداتجار - 

 و2553لسنة  355منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 



 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

 2552 لسنه 356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

 : 32انشطة خارج لانون  -

 المماوالت العامة والمتكاملة -

 التورٌدات العمومٌة -

 -منشؤة المناطر -أترٌس  -مع االلتزام بافراد حسابات ، بجهة : طود الشٌخ عٌسى متفرع من ش جسر النٌل  

طة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة رضا محمود على الزاٌدٌه وشرٌكته   شركة  ،  مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنش -  624

 عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

 اللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن و

، عن مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة  4535برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32تمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فى ال

 االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -منشؤة المناطر -أترٌس  -طها. ، بجهة : طود الشٌخ عٌسى متفرع من ش جسر النٌل نشا

شركة  ،  التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او    PHAROS Creative Solutionفاروس للحلول المبتكرة  -  645

 فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 ها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها ب

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

صر ، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً م 4633برلم  25255216،لٌدت فى  125555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 الهرم -حدائك االهرام  -ج بوابة خوفو  165نشاطها. ، بجهة : 

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -شركة  ،     PHAROS Creative Solutionفاروس للحلول المبتكرة  -  641

 التسوٌك العماري -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –هرباء شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) ك -

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 269 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و السكنٌة و الفندلٌة . شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة -

المماوالت  -، عن  4633برلم  25255216،لٌدت فى  125555.555استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   

 العامة والمتخصصة والمتكاملة

 التسوٌك العماري -

 صرؾ ( وإعدادها–مٌاه  –شراء وبٌع وتؤجٌر وامتبلن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك ) كهرباء  -

 للبناء أو بٌعها بحالتها او بعد إلامة المنشات علٌها وإلامة المبانً والوحدات السكنٌة والتجارٌة واإلدارٌة والترفٌهٌة

 لتملٌكها أو تؤجٌرها او اداراتها او استؽبللها لحسابها او لحساب الؽٌر

 ٌة و الفندلٌة .شراء و بٌع و تاجٌر و الامة الوحدات االدارٌة و السكن -

 الهرم -حدائك االهرام  -ج بوابة خوفو  165استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : 

شركة  ،  األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع    PHAROS Creative Solutionفاروس للحلول المبتكرة  -  642

 األراضً المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها 

 .2552 

 التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة 

، عن  4633برلم  25255216،لٌدت فى  125555.555من لانون سوق رأس المال   ،رأس مالها    23علٌها فً المادة 

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة.

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355س الوزراء رلم فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌ

 .2552 

 التورٌدات العمومٌة

 تمدٌم االستشارات )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمةبالتمٌٌم بمناسبةزٌادةرأس المال

 الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة 

 الهرم -حدائك االهرام  -ج بوابة خوفو  165من لانون سوق رأس المال ، بجهة :  23علٌها فً المادة 

 شركة  ،  والئحته التنفٌذٌة( .   PHAROS Creative Solutionفاروس للحلول المبتكرة  -  643

 التوكٌبلت التجارٌة -

 الوساطة التجارٌة -

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 270 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 شبٌهةباعمالها

 ، عن والئحته التنفٌذٌة( . 4633برلم  25255216،لٌدت فى  125555.555او   ،رأس مالها   

 رٌةالتوكٌبلت التجا -

 الوساطة التجارٌة -

 فى شان سجل المستوردٌن 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركهباحكام المانون رلم 

 وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص

 ختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات الم

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 الهرم -حدائك االهرام  -ج بوابة خوفو  165او ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  5التورٌدات العمومٌة  -،  الدعاٌة واالعبلن   شركة   M E Productionام اٌه برودكشن  -  644

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

ٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشتر

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 5لمباشرة نشاطها 

  

ٌجوز  5لتورٌدات العمومٌة ا -، عن الدعاٌة واالعبلن  4654برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ما تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طب

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 ش رمسٌس 6، بجهة :  5البلزمة لمباشرة نشاطها 

ارج والداخل مع مراعاة أحكام حبل الدولٌة اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج   شركة  ،  الحاق العماله المصرٌه بالخ -  645

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار كافة التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تكون لها 

 مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون 

، عن الحاق العماله المصرٌه بالخارج  4622برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555والئحته التنفٌذٌة  ،رأس مالها   

واللوائح والمرارات السارٌة بشرط استصدار كافة التراخٌص البلزمة لممارسة هذه األنشطة  والداخل مع مراعاة أحكام الموانٌن

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التً 

لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج كما ٌجوز 

 -ش النٌل   132الدور الخامس العمار  3طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : شمة 

 التسوٌك العماري.-شركة  ،     Trophy Gearتروفً جٌر  -  646

 تصمٌم الجرافٌن.-

 ت.التسوٌك االلكترونً عبر االنترن-

 ٌ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

 نون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام الما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 271 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 التسوٌك العماري.-، عن  4342برلم  25255225،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 تصمٌم الجرافٌن.-

 نترنت.التسوٌك االلكترونً عبر اال-

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -أركان ببلزا  -الدور الرابع  416نشاطها. ، بجهة : مكتب 

إلامة و تنظٌم المإتمرات والحفبلت العامة -شركة  ،      Music Zoneمعارض والحفبلت مٌوزن زون لتنظٌم ال -  643

 والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 المماوالت العامة-

 ها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون ل

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

إلامة و تنظٌم المإتمرات -، عن  4216برلم  25255225ٌدت فى ،ل 55555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام   ،رأس مالها   

 والحفبلت العامة والمعارض عدا السٌاحٌة بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حده

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا-

 التورٌدات العمومٌة-

 المماوالت العامة-

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -هرم ال-حدائك االهرام-حرؾ ل 45تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام ، بجهة : 

 شركة  ،  المانون و الئحته التنفٌذٌة   Music Zoneمٌوزن زون لتنظٌم المعارض والحفبلت  -  642

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن المانون و الئحته التنفٌذٌة 4216 برلم 25255225،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     
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 272 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم -حدائك االهرام-حرؾ ل 45نشاطها. ، بجهة : 

ارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص هامر للتجاره والمماوالت   شركة  ،  الموانٌن واللوائح والمر -  644

 البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  4342برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -لسم الهرم  -فرع من اللٌبنً مت -ش احمد انور 6نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،  تلحمها بها وذلن طبما الحكام    OSTRICH FOOD INDUSTRIES COالنعام للصناعات الؽذائٌة               -  355

تراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة ال

، عن تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون  4541برلم  25255212،لٌدت فى  312555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -العمرانٌة  -العمرانٌة الؽربٌة  -شارع عدوى سلٌم  -شارع التوحٌد  12 - 1بجهة : شمة لمباشرة نشاطها ، 

انشاء  -الشمس للدراسات التكنولوجٌة والمتطورة   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  -  351

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -ا المعلومات وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌ

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  5المتخصصة فً مجاالت المعلومات والتصاالت وتطوٌرها 

فى الخارج كما ٌجوز لها  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او

، عن  4611برلم  25255213،لٌدت فى  25555.555ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها   ،رأس مالها   

انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا  -الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

ٌجوز  5انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات والتصاالت وتطوٌرها  -المعلومات 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها ، بجهة : تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ف

 العمرانٌه -العمرانٌةغ  -ش البحر االحمر من ش الجزائر  4

الشمس للدراسات التكنولوجٌة والمتطورة   شركة  ،  وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  -  352

 25555.555،رأس مالها     5واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4611م برل 25255213،لٌدت فى 

ش البحر االحمر من ش  4، بجهة :  5والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

 العمرانٌه -العمرانٌةغ  -الجزائر 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة  -شركة  ،  " التورٌدات العمومٌة  الروافد المصرٌة   -  353

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

ا بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمه

 55555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ٌجوز للشركة ان  -، عن " التورٌدات العمومٌة  4262برلم  25255223،لٌدت فى 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 

مع مراعاة احكام  ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

 44الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 -الشٌخ زاٌد  - 16الحً  -المجاورة الرابعة 

 الٌت اٌجٌبت للتسوٌك السٌاحى  -  354

     Lighte Egypt   مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  شركة  ،  و الئحته التنفٌذٌة

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.
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 273 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  4231برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 -الدور الثانى ادارى  3لحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

 -اكتوبر   6مدٌنة -ابراج العالمٌة   2برج 

 الٌت اٌجٌبت للتسوٌك السٌاحى  -  355

     Lighte Egypt     ،  رى السٌاحٌة     مع مراعاه اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والم-شركة

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355المرار الوزارى رلم 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاون

اإلدارة والتسوٌك -، عن  4231برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون   ،رأس مالها   

بشان شركات  2512لسنة  355رى السٌاحٌة     مع مراعاه المرار الوزارى رلم السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والم

 االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاون

 -اكتوبر   6مدٌنة -ابراج العالمٌة   2برج  -الدور الثانى ادارى  3تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : مكتب 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  المصرٌة االمارتٌة لبلستثمار   شركة  ،  -  356

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  4342برلم  25255225،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها     

شارع الرشٌد من  42ئح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : واللوا

 المهندسٌن -احمد عرابً 

/ تجارة الجمله والتجزئه  2513لسنة  32االخبلص للتجارة والتوزٌع والمحمصات   شركة  ،  انشطة داخل لانون  -  353

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة  5/ توزٌع المحمصات  2513لسنة  32رج لانون اشطة خا -للمحمصات 

لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

  5النشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون علً ان التتمتع ا 2513لسنة  32االستثمار رلم 

،  4313برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من   ،رأس مالها   

/ توزٌع  2513لسنة  32انون اشطة خارج ل -/ تجارة الجمله والتجزئه للمحمصات  2513لسنة  32عن انشطة داخل لانون 

علً الشركة االلتزام بافراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا  5المحمصات 

طة خارج علً ان التتمتع االنش 2513لسنة  32الشروط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

  5لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون 

 العجوزة -المهندسٌن  -ناصٌة ش الرشٌد  -ب ش العلمٌن  42ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ، بجهة : 

ا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او االخبلص للتجارة والتوزٌع والمحمصات   شركة  ،  الوجوة مع الشركات وؼٌره -  352

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  4313برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

ئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌ

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 العجوزة -المهندسٌن  -ناصٌة ش الرشٌد  -ب ش العلمٌن  42على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 
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 274 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  -المصرٌة االمارتٌة لبلستثمار   شركة  ،  التصنٌع لدي الؽٌر للمبلبس الجاهزة  -  354

فً شان سجل  1422لسنة  121تلتزم الشركة باحكام المانون رلم  5االستٌراد والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -به لانونا 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول ٌجو 5المستوردٌن وتعدٌبلته 

اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او 

، عن التصنٌع لدي  4342برلم  25255225،لٌدت فى  2555555.555  تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام   ،رأس مالها 

تلتزم  5االستٌراد والتصدٌر  -التورٌدات العمومٌة  -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -الؽٌر للمبلبس الجاهزة 

جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن ٌ 5فً شان سجل المستوردٌن وتعدٌبلته  1422لسنة  121الشركة باحكام المانون رلم 

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

شارع الرشٌد من  42فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام ، بجهة : 

 المهندسٌن -احمد عرابً 

شركة  ،     Shafe-Med for Pharmaceuticals and Cosmetics SMPSشافى مٌد لبلدوٌة ومستحضرات التجمٌل   -  315

الطبٌة  " إنهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و االمصال واللماحات و المستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة و المحالٌل

بمختلؾ انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة و االعشاب الطبٌة و الزٌوت العطرٌة و مستحضرات التجمٌل و المطهرات 

 والمنظفات و المبٌدات واالصباغ و االعبلؾ السائلة والبودرات و البرمكسات ومستحضرات معهد التؽذٌة امام الجهات المختصة 

 دى الؽٌرتصنٌع كل ما سبك ل -

،لٌدت فى  55555.555تسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و االمصال واللماحات و المستلزمات الطبٌة   ،رأس مالها    -

، عن " إنهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و االمصال واللماحات و المستلزمات الطبٌة  4532برلم  25255215

الطبٌة بمختلؾ انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة و االعشاب الطبٌة و الزٌوت العطرٌة و واالجهزة الطبٌة و المحالٌل 

مستحضرات التجمٌل و المطهرات والمنظفات و المبٌدات واالصباغ و االعبلؾ السائلة والبودرات و البرمكسات ومستحضرات 

 معهد التؽذٌة امام الجهات المختصة 

 ى الؽٌرتصنٌع كل ما سبك لد -

مدٌنه  -تسوٌك االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة و االمصال واللماحات و المستلزمات الطبٌة ، بجهة : بنى بخٌت بجوار الجامع الكبٌر  -

 -بنى سوٌؾ 

شركة  ،     Shafe-Med for Pharmaceuticals and Cosmetics SMPSشافى مٌد لبلدوٌة ومستحضرات التجمٌل   -  311

ة و المحالٌل الطبٌة بمختلؾ انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة و االعشاب الطبٌة و الزٌوت العطرٌة و واالجهزة الطبٌ

مستحضرات التجمٌل و المطهرات والمنظفات و المبٌدات واالصباغ و االعبلؾ السائلة والبودرات و البرمكسات ومستحضرات 

 معهد التؽذٌة والخامات الدوائٌة

 والتوكٌبلت التجارٌة" التصدٌر 

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

،لٌدت  55555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها   ،رأس مالها    -

، عن واالجهزة الطبٌة و المحالٌل الطبٌة بمختلؾ انواعها والمكمبلت الؽذائٌة و االؼذٌة الطبٌة و  4532برلم  25255215فى 

مستحضرات التجمٌل و المطهرات والمنظفات و المبٌدات واالصباغ و االعبلؾ السائلة االعشاب الطبٌة و الزٌوت العطرٌة و 

 والبودرات و البرمكسات ومستحضرات معهد التؽذٌة والخامات الدوائٌة

 " التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة 1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها ، بجهة : بنى بخٌت بجوار الجامع الكبٌر ٌجو -

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -
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باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى التى تزاول اعماال شبٌهة 

ات الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرار

،لٌدت فى  55555.555راخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الت

، عن التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج  4532برلم  25255215

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام  كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : بنى بخٌت 

 -مدٌنه بنى سوٌؾ  -بجوار الجامع الكبٌر 

 الئحته التنفٌذٌةحورس وان للتنمٌة واالستثمار و التورٌدات   شركة  ،  و  -  313

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن و الئحته التنفٌذٌة 4534برلم  25255212،لٌدت فى  14555.555،رأس مالها     

 ٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -بوالق الدكرور -فٌصل  -ش الدكتور عبدالحلٌم منتصر 43نشاطها. ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص -حورس وان للتنمٌة واالستثمار و التورٌدات   شركة  ،   -  314

 و المخصبات الزراعٌة ومشتماتها و تجارة االسمدة

 تجارة مواد البناء ومستلزماتها-

 التورٌدات العمومٌة -

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 بلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة ل-

،لٌدت فى  14555.555فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن   ،رأس مالها   

صبات التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة االسمدة و المخ-، عن  4534برلم  25255212

 الزراعٌة ومشتماتها و

 تجارة مواد البناء ومستلزماتها-

 التورٌدات العمومٌة -

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة-

 فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

 ع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترطاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزرا-

ش الدكتور عبدالحلٌم  43فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن ، بجهة : 

 -بوالق الدكرور -فٌصل  -منتصر

 حورس وان للتنمٌة واالستثمار و التورٌدات   شركة  ،  تستخدم طرق الري الحدٌثة فى -  315

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر
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 276 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 استؽبلل المناجم والمحاجر-

 ٌ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 تستخدم طرق  4534برلم  25255212،لٌدت فى  14555.555،رأس مالها      تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

 الري الحدٌثة فى

 االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 لسنة 356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 استؽبلل المناجم والمحاجر-

 ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 -بوالق الدكرور -فٌصل  -ش الدكتور عبدالحلٌم منتصر 43تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون ، بجهة : 

شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها    Clifford Engineering Soluions CESكلٌفورد للحلول الهندسٌة  -  316

او تلحمها بها وذلن طبما الحكام على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها 

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 لمباشرة نشاطها

تى لد تعاونها على تحمٌك ، عن اعماال شبٌهة باعمالها او ال 4335برلم  25255225،لٌدت فى  2555555.555،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 البلزمة 

 اكتوبر6 -الفٌن فدان لطعة  355حً  -بالتوسعات الشمالٌه  1334لطعة  -بالدور الثانً متكرر  - 3لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 :32محىً محً الدٌن احمد فراج وشرٌكه   شركة  ،  أنشطةداخل لانون  -  313

 ئٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النا-

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه.-

 الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد.-

 ٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(.انشاء او اداره او تشؽ-

،لٌدت فى  355555.555الامة وتشؽٌل محطةتموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط   ،رأس مالها   -

 :32، عن أنشطةداخل لانون  4343برلم  25255225

 مناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة وال-
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 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه.-

 الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه وسبلسل االمداد.-

 ارس )فٌما عدا الدولٌه(.انشاء او اداره او تشؽٌل المد-

الحً الخامس   - 33بالعمار رلم  2الامة وتشؽٌل محطةتموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط ، بجهة : شمة -

 اكتوبر6-

 محىً محً الدٌن احمد فراج وشرٌكه   شركة  ،  بذات المانون -  312

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 نشاطها.

 ، عن بذات المانون 4343برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 اكتوبر6-الحً الخامس   - 33بالعمار رلم  2نشاطها. ، بجهة : شمة 

 محىً محً الدٌن احمد فراج وشرٌكه   شركة  ،  وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراء -  314

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة.-

 رد البشرٌة.إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموا-

 تجارة السٌارات.-

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 4343برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة   ،رأس مالها   االنشطة خارج 

 ، عن وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراء

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة.-

 .إلامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة-

 تجارة السٌارات.-

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
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 278 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 اكتوبر6-الحً الخامس   - 33بالعمار رلم  2تثماربالضمانات و الحوافز الواردة ، بجهة : شمة االنشطة خارج لانون االس

 شركة المجموعة لبلستثمار المتكامل   شركة  ،  " االستثمار العمارى -  325

 " االستٌراد والتصدٌر

ان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى ش 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 ارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة" التج

 ، عن " االستثمار العمارى 4365برلم  25255223،لٌدت فى  35555555.555" إلامة   ،رأس مالها   

 " االستٌراد والتصدٌر

جل المستوردٌن وتنظٌم اعمال فى شان س 1422لسنه  121والمانون رلم  1422لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها 

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 

 " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 -الهرم  -ش العرٌش  24" إلامة ، بجهة : 

 شركة المجموعة لبلستثمار المتكامل   شركة  ،  المزارع السمكٌة -  321

 جٌة أو طبٌة ." إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبل

 " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سوا

 ، عن المزارع السمكٌة 4365برلم  25255223،لٌدت فى  35555555.555" تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات   ،رأس مالها   

 عبلجٌة أو طبٌة ." إلامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة 

 " استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة

 . 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم." تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور 

 -الهرم  -ش العرٌش  24" تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات ، بجهة : 

 :2513لسنة  32شركة  ،  " انشطة داخل لانون    La Roseالروز للخدمات الطبٌة  -  322
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 279 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

% 15تكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عبلجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو الم

 سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو 15" الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التجمٌل بشرط أن تمدم 

 االعبلجٌة او التشخٌصٌه له

 :2513لسنة  32" انشطة خارج لانون 

 تجارة وتوزٌع وتورٌد مستحضرات التجمٌل

، عن  4455برلم  25255255،لٌدت فى  125555.555تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل   ،رأس مالها   

 :2513لسنة  32" انشطة داخل لانون 

% 15ملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلٌه عبلجٌة أو طبٌة بشرط أن تمدم الامة وتشؽٌل المستشفٌات المتخصصة أو المتكا

 سنوٌا بالمجان من عدد األسرة التً ٌتم شؽلها

% سنوٌا بالمجان من الحاالت التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو 15" الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التجمٌل بشرط أن تمدم 

 العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون  "

 تجارة وتوزٌع وتورٌد مستحضرات التجمٌل

 اكتوبر6 -المحور المركزي  - 11الحً  - 64تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل ، بجهة : عمارة 

ى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط شركة  ،  لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وف   La Roseالروز للخدمات الطبٌة  -  323

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513لسنه  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

جوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الو -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

ى حالة عدم التزام الشركة بهذا ، عن لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وف 4455برلم  25255255،لٌدت فى  125555.555

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513لسنه  32الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون.

 

وجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من ال -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : عمارة 

 اكتوبر6 -المحور المركزي  - 11الحً  - 64

شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام    La Roseالروز للخدمات الطبٌة  -  324

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

بما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ، عن او تلحمها بها وذلن ط 4455برلم  25255255،لٌدت فى  125555.555

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

 اكتوبر6 -المحور المركزي  - 11الحً  - 64

شركة  ،  " المماوالت العامة    Investors for Construction and Suppliesالمستثمرون لبلنشاءات والتورٌدات  -  325

 والمتخصصة والمتكاملة.

 " التورٌدات العمومٌة.

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 280 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 "  استؽبلل المناجم و المحاجر.

لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون  -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

،لٌدت فى  555555.555راعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع م

 ، عن " المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. 4465برلم  25255255

 " التورٌدات العمومٌة.

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا.

 "  استؽبلل المناجم و المحاجر.

ها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون ل -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

أبراج الفتح  -اداري  6برج  - 4اعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : مكتب رلم وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مر

 -الحً الثالث  -

بٌتى فود   شركة  ،   تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج  -  326

  -الوادي المدٌم 

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة مع مراعاة

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها

، عن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانٌة  4332برلم  25255223،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

  -ي المدٌم الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الواد

 ٌ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 التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة تلحمها بها و ذلن طبما  أل

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر ثانى  6 -الحى الحادى عشر المجاورة االولى  -نشاطها ، بجهة : عمار سنتر المنصورى 

 المماوالت العامة-،    شركة   ETAC SALإٌتان سال  -  323

 المماوالت المتخصصة والمتكاملة-

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد مستلزمات المشروعات و التركٌبات و التجٌهزٌات الكهربائٌة-

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -

 المعنٌة .

 الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌةبعد الحصول على -



 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

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 اوالت العامةالمم-، عن  4245برلم  25255226،لٌدت فى  555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 المماوالت المتخصصة والمتكاملة-

 التورٌدات العمومٌة وعلى االخص تورٌد مستلزمات المشروعات و التركٌبات و التجٌهزٌات الكهربائٌة-

 إلامة شبكات نمل الصوت والصورة و البٌانات وتمدٌم خدمات المٌمة المضافةبعد الحصول علً ترخٌص من الجهات -

 المعنٌة .

 الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌةبعد الحصول على -

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 -المحور المركزي  -مجمع سٌتً ستارز  - 3/44الدور الثالث لطعة  - 14ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : وحدة رلم 

 اكتوبر6

 شركة  ،  او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها   ETAC SALإٌتان سال  -  322

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحم

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

شركات و ، عن او تشترن باي وجه من الوجوه مع ال 4245برلم  25255226،لٌدت فى  555555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 اكتوبر6 -المحور المركزي  -مجمع سٌتً ستارز  - 3/44الدور الثالث لطعة  - 14نشاطها. ، بجهة : وحدة رلم 

خٌص شركة  ،  الحصول على كافة الترا   TROGAN EGYPT CONTRACTINGتروجان مصر للمماوالت العامة    -  324

، عن الحصول على كافة  4542برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 - 51شمة -ؼرفة? - 5الدور -مٌدان السد العالى ) فٌنى سابما(1التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

شركة  ،  " المماوالت العامة و المتخصصة    TROGAN EGYPT CONTRACTINGتروجان مصر للمماوالت العامة    -  335

 و المتكاملة

 " 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 اعماال شبٌهة باعمالها او  -

نها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاو

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن " المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة 4542برلم  25255215،لٌدت فى  5555555.555

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 282 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التورٌدات العمومٌة -

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

ها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها التى لد تعاون

مٌدان 1وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : 

 - 51شمة -ؼرفة? - 5دور ال-السد العالى ) فٌنى سابما(

 ابراج الممة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة -  331

 نشاطها.

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  4232برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 لتراخٌص البلزمة لمباشرةعلى كافة ا

 -اكتوبر 6 -مول سٌتى ستار-11نشاطها. ، بجهة : الحى 

 المماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-ابراج الممة   شركة  ،   -  332

 الامة وتشؽٌل الموالت والمراكز التجارٌة-

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات-

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

المماوالت العامة و -، عن  4232برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 المتخصصة و المتكاملة

 الامة وتشؽٌل الموالت والمراكز التجارٌة-

 تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات-

 شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز لل

 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 طبما  ألحكام المانون و الئح

 -اكتوبر 6 -مول سٌتى ستار-11مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : الحى 

ٌجوز للشركة ان تكون  5شركة  ،  اعمال النمش والنحتوالرسم علً الصخور واالخشاب    sinai Artسٌناء أرت للفنون  -  333

ل اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاو

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

ول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحص

 5لمباشرة نشاطها

 5، عن اعمال النمش والنحتوالرسم علً الصخور واالخشاب  4363برلم  25255223،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

ا او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعماله

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 على كافة 

 اكتوبر6- 11الحً  -ش المحور المركزى  35، بجهة :  5لبلزمة لمباشرة نشاطهاالتراخٌص ا



 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

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  5شركة  ،  ادارة الصٌدلٌات    Success Secretsسكسٌس سٌكرٌتس  -  334

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 ة نشاطهااحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  5، عن ادارة الصٌدلٌات  4344برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها     

او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى 

ز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مصر او فى الخارج كما ٌجو

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 اكتوبر6 -حً الشٌخ زاٌد  -الحً الرابع  -اٌدن سنتر  -مجاورة السادسة ال - c08الوحدة رلم  -: الدور االول 

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعٌة و  -1شركة  ،   "   CARI TECHكاري تن   -  335

 لتعلٌم التكنولوجً . تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و ا

 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

 صوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً ب -4

صناعة تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت  -1، عن " 4234برلم  25255226،لٌدت فى  15555555.555،رأس مالها      -5

لٌم بما تشمله من أنشطة صناعٌة و تصمٌم و تطوٌر االلكترونٌات و مراكز البٌانات و أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التع

 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

 ه المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . إنتاج المحتوي اإللكترونً بصور -4

 -المرٌة الذكٌة  -بالدور األول  A12، بجهة : مكتب إداري بالمطعة رلم  -5

 شركة  ،  إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .    CARI TECHكاري تن   -  336

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -2

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -4

 االتصاالت وخدمات االنترنت -15

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . -11

، عن إدخال  4234برلم  25255226،لٌدت فى  15555555.555إلامة شبكات نمل الصوت والصورة   ،رأس مالها    -12

 ة . البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌ

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها .  -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها .  -3

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات  -2
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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

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات  -4

 االتصاالت وخدمات االنترنت -15

 شروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة .الم -11

 -المرٌة الذكٌة  -بالدور األول  A12إلامة شبكات نمل الصوت والصورة ، بجهة : مكتب إداري بالمطعة رلم  -12

تمدٌم خدمات المٌمة المضافة بعد الحصول علً ترخٌص من الجهات شركة  ،  و البٌانات و   CARI TECHكاري تن   -  333

 المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13

 االت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتص -14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً    -16

م خدمات المٌمة المضافة بعد ، عن و البٌانات وتمدٌ 4234برلم  25255226،لٌدت فى  15555555.555،رأس مالها   

 الحصول علً ترخٌص من الجهات المعنٌة وٌشمل ذلن شبكات الهاتؾ المحمول.

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات  -13

 وتطوٌرها. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت -14

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. -15

األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً ،  -16

 -المرٌة الذكٌة  -بالدور األول  A12بجهة : مكتب إداري بالمطعة رلم 

 شركة  ،  والثمافً والفنً.   CARI TECH  كاري تن -  332

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  -

او تلحمها بها  التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها

وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 ، عن والثمافً والفنً. 4234برلم  25255226،لٌدت فى  15555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

شركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز لل -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

لتنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ا

 -المرٌة الذكٌة  -بالدور األول  A12التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب إداري بالمطعة رلم 

التورٌدات  -2مة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا .التجارة العا - 1شركة الملكة جروب للتسوٌك السٌاحً   شركة  ،  . -  334

العمومٌة وعلً األخص تورٌد االثاث المعدنً والمكتبى و األدوات الكتابٌة و األدوات الكهربائٌة واألدوات الصحٌة والخامات 

إلامة المرى السٌاحٌة  -4لسٌاحٌة . اإلدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى ا - 3الحدٌدٌة والبوٌات .

إلامة   -5والفنادق )الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة و رٌاضٌة و تجارٌة وثمافٌة .

والتوزٌع التجارة العامة  - 1، عن . 4232برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555وتشؽٌل وإدارة المراسً   ،رأس مالها   

التورٌدات العمومٌة وعلً األخص تورٌد االثاث المعدنً والمكتبى و األدوات الكتابٌة و األدوات  -2فٌما هو مسموح به لانونا .

اإلدارة والتسوٌك السٌاحى للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة  - 3الكهربائٌة واألدوات الصحٌة والخامات الحدٌدٌة والبوٌات .

إلامة المرى السٌاحٌة والفنادق )الثابتة( والموتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة  -4احٌة . والمرى السٌ

من شارع  -شارع شرٌؾ  1الدور األول  3إلامة وتشؽٌل وإدارة المراسً ، بجهة : شمة   -5وترفٌهٌة و رٌاضٌة و تجارٌة وثمافٌة .

 -الهرم  -المساحة  -الملن فٌصل 
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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

شركة الملكة جروب للتسوٌك السٌاحً   شركة  ،  النٌلٌة متكاملة الخدمات البلزمة لتشؽٌلها السٌاحى وتؤمٌنها ، بشرط  -  345

إلامة وتشؽٌل مارٌنا  -6الحفاظ علً البٌئة النهرٌة من التلوث ومن أخطار الحرٌك بالموالع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة .

السٌاحة العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم  -3ؾ ومراكز الؽوص و األنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. الٌخوت ومبلعب الجول

بشؤن شركات  2512لسنة  355إجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة .مع مراعاة المرار الوزاري رلم 

، عن النٌلٌة  4232برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555أس مالها   اإلدارة الفندلٌة ووفما  لما ورد بموافمة وإجراءات   ،ر

متكاملة الخدمات البلزمة لتشؽٌلها السٌاحى وتؤمٌنها ، بشرط الحفاظ علً البٌئة النهرٌة من التلوث ومن أخطار الحرٌك بالموالع 

لجولؾ ومراكز الؽوص و األنشطة المكملة لها إلامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت ومبلعب ا -6المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة .

السٌاحة العبلجٌة للمرضً وذلن بتنظٌم إجراءات الحجز لدي المستشفٌات والمراكز الطبٌة والعبلجٌة .مع  -3أو المرتبطة بها. 

 3، بجهة : شمة بشؤن شركات اإلدارة الفندلٌة ووفما  لما ورد بموافمة وإجراءات  2512لسنة  355مراعاة المرار الوزاري رلم 

 -الهرم  -المساحة  -من شارع الملن فٌصل  -شارع شرٌؾ  1الدور األول 

شراء وبٌع وتؤجٌر  -4األستثمار والتسوٌك العماري . -2شركة الملكة جروب للتسوٌك السٌاحً   شركة  ،  الترخٌص بها . -  341

 11كتابة كمبٌوتر ( -تلٌفون  -تصوٌر  -جال األعمال من ) فاكس تمدٌم خدمات ر -15وألامة الوحدات اإلدارٌة والسكنٌة والفندلٌة. 

إٌجار واستئجار السٌارات ) عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن (.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و بشرط  -

أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة.وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

، عن الترخٌص  4232برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة   ،رأس مالها   

تمدٌم خدمات رجال  -15شراء وبٌع وتؤجٌر وألامة الوحدات اإلدارٌة والسكنٌة والفندلٌة.  -4األستثمار والتسوٌك العماري . -2بها .

إٌجار واستئجار السٌارات ) عدا التاجٌر التموٌلً واللٌموزٌن (.مع  - 11كتابة كمبٌوتر ( -تلٌفون  -تصوٌر  -األعمال من ) فاكس 

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة هذه االنشطة.وٌجوز للشركة أن 

 1الدور األول  3شترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة ، بجهة : شمة تكون لها مصلحة أو ت

 -الهرم  -المساحة  -من شارع الملن فٌصل  -شارع شرٌؾ 

لمواد التوأمان للخدمات البترولٌة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة ا -  342

 البترولٌة

 تسوٌك المواد البترولٌة

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

برلم  25255254،لٌدت فى  25555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا وعلى االخص تجارة المواد البترولٌة 4445

 تسوٌك المواد البترولٌة

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 5الحً  -عمد ثانً  4مجاوره  - 4عماره  - 22احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : شمه  مع مراعاة

 -اكتوبر 6 -

 شركة  ،  جارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل.   Banat Dahabبنات دهب  -  343

 التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل.

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 286 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعا

 نشاطها.

 ، عن جارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل. 4426برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 التصنٌع لدى الؽٌر لمستحضرات التجمٌل.

 لحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مص

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 عاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مرا

 -المهندسٌن  -شارع سورٌا  32نشاطها. ، بجهة : 

 المحبة للتورٌدات والمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامة -  344

 التورٌدات العمومٌة

 او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة 

 نشاطها.

 ، عن المماوالت العامة 4554برلم  25255211،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة

 ٌ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

 و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -بوالق الدكرور -صفط اللبن -نشاطها. ، بجهة : ش التحرٌر

 هو مسموح به لانونارواد المجد للتجارة واالستثمار   شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -  345

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت والتٌن اواى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 287 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعما

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

، عن التجارة  4552برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته   ،رأس مالها   

 وح به لانوناالعامة والتوزٌع فٌما هو مسم

 الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت والتٌن اواى

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او

الهرم  -كعابٌش -ش الفردوس المتفرع من المدس  -برج المدٌنة المنورة  3تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته ، بجهة : 

- 

 ارة واالستثمار   شركة  ،  التنفٌذٌةرواد المجد للتج -  346

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن التنفٌذٌة 4552برلم  25255211،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والم

 -الهرم  -كعابٌش -ش الفردوس المتفرع من المدس  -برج المدٌنة المنورة  3نشاطها. ، بجهة : 

تنفٌذٌة مع شركة  ،  او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة ال   ROOTSروتس لبلستشارات وحلول التدرٌب  -  343

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة  4215برلم  25255224،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموا

 اكتوبر6-مدٌنة الفردوس   -عمارات الموات المسلحة  - 463عمارة  52: شمة 

جمٌع أنواع المشروبات)عدا الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم -سولو اٌجٌبت   شركة  ،   -  342

 الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت و التٌن اواى

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

الامة و تشؽٌل و -، عن  4534برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت و التٌن اواى

 ة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 288 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -داندى مٌجا مول  154ة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : محل رلم مع مراعا

 سولو اٌجٌبت   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة -  344

 نشاطها.

عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  ، 4534برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555،رأس مالها     

 التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى  -داندى مٌجا مول  154نشاطها. ، بجهة : محل رلم 

شركة  ،     Ean for                              Indastry                                 and Tradingعٌن للصناعة والتجارة     -  355

 بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة، عن بها و ذل 4655برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الدلى  -ش جامعة الدول العربٌة 66نشاطها. ، بجهة : 

-شركة  ،     Ean for                              Indastry                                 and Tradingعٌن للصناعة والتجارة     -  351

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات-

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع ؼٌار االالت والمعدات واالسطمبات-

 وط اإلنتاج والمصانع.أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخط-

 تجاره الجمله والتجزئه-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشتر

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن-، عن  4655برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555تلحمها   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المنتجات-

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع ؼٌار االالت والمعدات واالسطمبات-

 ط اإلنتاج والمصانع.أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطو-

 تجاره الجمله والتجزئه-

 ٌ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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 289 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -الدلى  -ش جامعة الدول العربٌة 66تلحمها ، بجهة : 

ارات السارٌة شركة  ،  والمر   Investors for Construction and Suppliesالمستثمرون لبلنشاءات والتورٌدات  -  352

برلم  25255255،لٌدت فى  555555.555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 - 4، عن والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : مكتب رلم  4465

 -الحً الثالث  - أبراج الفتح -اداري  6برج 

شركة  ،  "الامة    FinBi for Training and Human Developmentفٌنبً للتدرٌب والتنمٌة البشرٌة            -  353

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع  -وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها الشركات وؼٌرها التى ت

وائح ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن والل

،لٌدت فى  55555.555لحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والمرارات السارٌة وعلى الشركة ا

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -، عن "الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة  4461برلم  25255255

بٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال ش

 مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة

ة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كاف

 -ش السد العالً  2 -الدور السادس  -24: شمة 

شركة  ،  الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها      EGY PLATFORMSاٌجى ببلتفورمز  -  354

ش  53اخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ، عن الحصول على كافة التر 4434برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555

 -فٌصل  -اللبٌنى 

شركة  ،  " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    EGY PLATFORMSاٌجى ببلتفورمز  -  355

 والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

 ظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ون

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 CDانتاج الوسٌط الممؽنط 

 " التورٌدات العمومٌة

 " إدارة المشروعات

 25255256،لٌدت فى  55555.555بشان شركات االدارة   ،رأس مالها    2512لسنة  355رلم  مع مراعاه المرار الوزارى

 ، عن " أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . 4434برلم 

 ات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلوم

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 

 CDانتاج الوسٌط الممؽنط 

 " التورٌدات العمومٌة

 " إدارة المشروعات

 -فٌصل  -ش اللبٌنى  53بشان شركات االدارة ، بجهة :  2512سنة ل 355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 شركة  ،  الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها    EGY PLATFORMSاٌجى ببلتفورمز  -  356

 " التخلٌص الجمركى.

 " تسوٌك المنتجات

 " االستثمار العمارى .

ترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة   ،رأس مالها   وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الم

 ، عن الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها  4434برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555

 " التخلٌص الجمركى.

 " تسوٌك المنتجات

 " االستثمار العمارى .

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن -

التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

ش  53ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ، بجهة : وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموان

 -فٌصل  -اللبٌنى 

 شركة  ،  التوكٌبلت التجارٌة   Advancaأدفانسا للتوكٌبلت التجارٌة  -  353

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة 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

،لٌدت فى  55555.555د تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   او التً ل

 ، عن التوكٌبلت التجارٌة 4552برلم  25255215

 فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة 1422لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

 ك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلاى ح

 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

 -الدلى  -ش نادي الصٌد  15اونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : او التً لد تع

 شركة  ،  فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او   Advancaأدفانسا للتوكٌبلت التجارٌة  -  352

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احك

 نشاطها.
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 291 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4552برلم  25255215،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 ة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعا

 -الدلى  -ش نادي الصٌد  15نشاطها. ، بجهة : 

شركة  ،   اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات    EGY PLATFORMSإٌجى ببلتفورمز  -  354

 بمختلؾ أنواعها . والتطبٌمات

 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 .

 CDٌط الممؽنط انتاج الوس

 التورٌدات العمومٌة

 إدارة المشروعات

،لٌدت فى  55555.555بشان شركات االدارة الفندلٌه   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 واعها .، عن اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أن 4564برلم  25255211

 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 .

 CDانتاج الوسٌط الممؽنط 

 التورٌدات العمومٌة

 إدارة المشروعات

 -فٌصل  -ش اللبٌنى  53بشان شركات االدارة الفندلٌه ، بجهة :  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 شركة  ،  و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات   EGY PLATFORMSإٌجى ببلتفورمز  -  365

 الترخٌص بها

 ٌك المنتجاتتسو

 ٌ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 طبما  أل

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.
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 292 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، عن و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 4564برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 الترخٌص بها

 منتجاتتسوٌك ال

 ٌ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

 المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام 

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -فٌصل  -ش اللبٌنى  53نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها  - شركة  ،  " الدعاٌة واالعبلن ماعدا الطباعة   M C Analyticsام اس انالٌتٌكس       -  361

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

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -، عن " الدعاٌة واالعبلن ماعدا الطباعة  4525برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ا

 -ؼرب السومٌد  -13المجاورة 15/25بلون  3,2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : فٌبل 

 الخلود لتكنولوجٌا الري الحدٌث   شركة  ،  المخصصة لبلستصبلح واالستزراع -  362

رٌد وتركٌب شبكات الري الحدٌثه " التورٌدات العمومٌه على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات : تصمٌم وتو 32" انشطه خارج ق 

مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة  بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذاالشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات  على ان 2513لسنة   32الواردة بمانون االستثمار رلم 

،لٌدت فى  255555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة   ،رأس مالها    -المانون 

 ، عن المخصصة لبلستصبلح واالستزراع 4224برلم  25255225

ٌد وتركٌب شبكات الري الحدٌثه " التورٌدات العمومٌه على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات : تصمٌم وتور 32" انشطه خارج ق 

مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة  بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذاالشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

ال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات على ان  2513لسنة   32الواردة بمانون االستثمار رلم 

 - 52طلعه الصحراوي ن  -ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة ، بجهة : كارته ابو ؼالب  -المانون 

 -منشؤة المناطر  -بجوار مدرسه الزراعه 

ٌث   شركة  ،  مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها الخلود لتكنولوجٌا الري الحد -  363

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

للوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن وا

، عن مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  4224برلم  25255225،لٌدت فى  255555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجو

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

بجوار  - 52طلعه الصحراوي ن  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : كارته ابو ؼالب 

 -منشؤة المناطر  -مدرسه الزراعه 

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الممرمشات والنواشؾ والمعجنات    ECO FOODS COاٌكو للصناعات الؽذائٌة  -  364

  5تجارة الجملة والتجزئه  -والبسكوٌت والحلوٌات 
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 293 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة م

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن 

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الممرمشات والنواشؾ  4625برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

  5تجارة الجملة والتجزئه  -والمعجنات والبسكوٌت والحلوٌات 

ٌ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 

ئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون وال

 المنوات -المرٌوطٌة  -التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : حً الؽفارة 

ٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . شركة الملكة جروب للتسوٌك السٌاحً   شركة  ،  باعمالها أو التً لد تعاونها علً تحم -  365

كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .  ،رأس مالها   

.  ، عن باعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج 4232برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555

 3كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : شمة 

 -الهرم  -المساحة  -من شارع الملن فٌصل  -شارع شرٌؾ  1الدور األول 

  5ل وادارة مطعم لتمدٌم المؤكوالت الٌمنٌة والخلٌجة سٌإن للمؤكوالت الٌمنٌة والخلٌجٌة   شركة  ،  الامة وتشؽٌ -  366

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

و تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة ا

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

مطعم لتمدٌم المؤكوالت الٌمنٌة  ، عن الامة وتشؽٌل وادارة 4242برلم  25255226،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها     

  5والخلٌجة 

ٌ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

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 الدلً -شارع اٌران  2التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 شركة  ،  بذات المانون.   أحمد ابو االنوار عطٌه ابو المعاطً المتولً وشرٌكه -  363

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن بذات المانون. 4355برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها     

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 الجٌزه -اكتوبر 6 -المجاورة األولً  -الحً األول  114بالعماررلم  5نشاطها. ، بجهة : شمة 

 :32أحمد ابو االنوار عطٌه ابو المعاطً المتولً وشرٌكه   شركة  ،  أنشطةداخل لانون  -  362

 دن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالم

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 294 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجاره الجمله والتجزئه.-

 تجارٌه وسبلسل االمداد.الامه وتشؽٌل المراكز ال-

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(.-

،لٌدت فى  355555.555الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط   ،رأس مالها   -

 :32، عن أنشطةداخل لانون  4355برلم  25255225

 جتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمةاالستثمار العمارى بالمدن والم

 وما ورد بمراررئٌس الجمهورٌةرلم 2553لسنة  355شبه جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 356لسنة  2552. 

 تجاره الجمله والتجزئه.-

 وسبلسل االمداد.الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه -

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس )فٌما عدا الدولٌه(.-

 -الحً األول  114بالعماررلم  5الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة فمط ، بجهة : شمة -

 الجٌزه -اكتوبر 6 -المجاورة األولً 

 اطً المتولً وشرٌكه   شركة  ،  وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراءأحمد ابو االنوار عطٌه ابو المع -  364

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة.

 إلامة وتشؽٌل مركز لتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.-

 تجارة السٌارات.-

 على الشركة االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 4355برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555حوافز الواردة   ،رأس مالها   االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و ال

 ، عن وفما لمرارى رئٌس مجلس الوزراء

 2552لسنة  1144و 2551لسنة  1442رلمى 

 :32أنشطة خارج لانون 

 المماوالت العامة.

 إلامة وتشؽٌل مركز لتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.-

 تجارة السٌارات.-

 االلتزام بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاعلى الشركة 

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 295 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 6 -المجاورة األولً  -الحً األول  114بالعماررلم  5دة ، بجهة : شمة االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الوار

 الجٌزه -اكتوبر

شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب ةتنمٌة الموارد البشرٌة فً    ROOTSروتس لبلستشارات وحلول التدرٌب  -  335

الامة وتنظٌم المعارض )عدا السٌاحٌة (  -الدورات االدارٌة مجال تطوٌر الذات والسبلمة المهنٌة وتعلٌم اللؽات والحاسب االلً و

  5والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   لد تعاونها على تحمٌك 

، عن الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب ةتنمٌة الموارد البشرٌة فً مجال  4215برلم  25255224،لٌدت فى  15555.555

الامة وتنظٌم المعارض )عدا السٌاحٌة (  -والدورات االدارٌة تطوٌر الذات والسبلمة المهنٌة وتعلٌم اللؽات والحاسب االلً 

  5والمإتمرات )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض علً حدة( 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

 52ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : شمة  لد تعاونها على تحمٌك

 اكتوبر6-مدٌنة الفردوس   -عمارات الموات المسلحة  - 463عمارة 

 شركة  ،  او   bibo sبٌبوز إلدارة المطاعم والكافٌهات       -  331

 ن و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانو

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن او 4336برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع 

 6 -حدائك أكتوبر-منطمة رٌزٌدانس جولؾ  -مول الجولؾ كورنر -( الدور األرضً واألول 156/556نشاطها. ، بجهة : محل) 

 -اكتوبر

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.-شركة  ،     bibo s      بٌبوز إلدارة المطاعم والكافٌهات -  332

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع 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   ،رأس 

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات.-، عن  4336برلم  25255223ٌدت فى ،ل 155555.555مالها   

 اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌبلت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.-

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 لترخٌص بهاا

 ٌ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

 296 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 ، بجهة : 

 -اكتوبر 6 -حدائك أكتوبر-منطمة رٌزٌدانس جولؾ  -مول الجولؾ كورنر -األرضً واألول ( الدور 156/556محل) 

 االصالة جروب لبلدوات المنزلٌة   شركة  ،  " تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوات المنزلٌة -  333

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة

 عمال الوكالة التجارٌةفً شؤن تنظٌم أ1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ٌ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 

برلم  25255223،لٌدت فى  2555.555ن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن   ،رأس مالها   وذل

 ، عن " تجارة وتورٌد وتوزٌع االدوات المنزلٌة 4323

 " التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة

 الوكالة التجارٌةفً شؤن تنظٌم أعمال 1422لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم 

ٌ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 

 -ابو النمرس  -شارع حلمى شارع احمد بدوى  4ا الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، بجهة : وذلن طبم

االصالة جروب لبلدوات المنزلٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  -  334

، عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى  4323برلم  25255223،لٌدت فى  2555.555ا   البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس ماله

 -ابو النمرس  -شارع حلمى شارع احمد بدوى  4الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

ٌجوز للشركة  -والتسوٌك عبر االنترنت  شركة  ،  التجارة االلكترونٌة   BEAUTY ART FOR YOUبٌوتى ارت فورٌو  -  335

ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها 

لن طبما الحكام على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذ

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

، عن التجارة االلكترونٌة والتسوٌك عبر  4235برلم  25255226،لٌدت فى  15555.555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌج -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 

حتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئ

 -شارع المحور المركزى  - 126بالعماررلم  -الدور الخامس  - 15على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 -الحى الخامس 

شركة  ،      ARROW                                               TECHNOLOGY                    GROUPاروو تكنولوجى جروب  -  336

 :2513لسنة  32انشطةداخل لانون 

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة .- 1

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات .- 2

 سٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة .انشاء البنٌة االسا- 3

 التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة .- 4

 انشاء مبانى مصانع بالمنطمة الصناعٌةتمدم جاهزة للمشروعات .- 5

 ك والمنشات بداخلهاإدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المراف- 6

 :2513لسنة  32، عن انشطةداخل لانون  4615برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555ألامه   ،رأس مالها   -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 297 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة للمنطمة الصناعٌة .- 1

 اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات .- 2

 الساسٌة ومصادر البنٌة االساسٌة الخارجٌة للمنطمة الصناعٌة .انشاء البنٌة ا- 3

 التسوٌك والتروٌج الراضى المنطمة الصناعٌة لجذب رإوس االموال والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة .- 4

 انشاء مبانى مصانع بالمنطمة الصناعٌةتمدم جاهزة للمشروعات .- 5

 إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشات بداخلها- 6

 -اكتوبر 6 - 12الحى  4المجاورة  125الدور االرضى عماررلم  3ألامه ، بجهة : شمة -

،    شركة   ARROW                                               TECHNOLOGY                    GROUPاروو تكنولوجى جروب  -  333

 او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه

 لبلستصبلح واالستزراع

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌةداخل المدن أو بٌن المدن-

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 انظمة محطات الطالة الكهربائٌةبالطالة الشمسٌة و الرٌاح ومحطات تسخٌن المٌاه تورٌد وتركٌب وصٌانة و ادارة-

 بالطالة الشمسٌة

اعمال المماوالت العامة للمبانى   ،رأس مالها   -تمدٌم االستشارات الهندسٌةادارة المشروعات فٌما عدا المشروعات السٌاحٌة -

اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات ، عن او  4615برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555

 توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه

 لبلستصبلح واالستزراع

 تصمٌم أو إنشاء أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة خطوط المترو السطحٌةداخل المدن أو بٌن المدن-

 :2513لسنة  32انشطة خارج لانون 

 حطات الطالة الكهربائٌةبالطالة الشمسٌة و الرٌاح ومحطات تسخٌن المٌاهتورٌد وتركٌب وصٌانة و ادارة انظمة م-

 بالطالة الشمسٌة

 3اعمال المماوالت العامة للمبانى ، بجهة : شمة -تمدٌم االستشارات الهندسٌةادارة المشروعات فٌما عدا المشروعات السٌاحٌة -

 -اكتوبر 6 - 12الحى  4المجاورة  125الدور االرضى عماررلم 
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 واعمال الكهرباء واعمال التٌار الخفٌؾ وااللكترومٌكانٌكال

 الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون ا

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 5األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 298 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، عن واعمال الكهرباء واعمال التٌار الخفٌؾ  4615برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555او   ،رأس مالها   

 وااللكترومٌكانٌكال

 الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستملة لؤلنشطه الوارده بمانون ا

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

 5األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهة باعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه 

 -اكتوبر 6 - 12الحى  4المجاورة  125الدور االرضى عماررلم  3او ، بجهة : شمة 

،    شركة   ARROW                                               TECHNOLOGY                    GROUPاروو تكنولوجى جروب  -  334

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً  4615برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 ات السالفة او تشترٌها اوالخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئ

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 - 12الحى  4المجاورة  125الدور االرضى عماررلم  3نشاطها. ، بجهة : شمة 

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات -الذكٌه لخدمات التعلٌم المتطور   شركة  ،   -  325

األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة 1-بمختلؾ أنواعها.

 مافً والفنًالمحتوىالعلمً والث

 تؤهٌل الشركات للحصول على شهادة الخبرة-

 الهٌكلة االدارٌة للشركات  -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة-

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس-

س مالها   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول   ،رأ

أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات -، عن  4232برلم  25255226،لٌدت فى  1555555.555

األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن 1-والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها.

 ً والفنًرلمنة المحتوىالعلمً والثماف

 تؤهٌل الشركات للحصول على شهادة الخبرة-

 الهٌكلة االدارٌة للشركات  -

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة-

 الامة وتشؽٌل وادارة المدارس-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 299 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مركز الندى  452 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ، بجهة :

 -الشٌخ زاٌد  -حى الندى  -التجارى 

 الذكٌه لخدمات التعلٌم المتطور   شركة  ،  اعماال شبٌهةباعمالها -  321

 او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او

 كام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألح

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن اعماال شبٌهةباعمالها 4232برلم  25255226،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -حى الندى  -مركز الندى التجارى  452:  نشاطها. ، بجهة

 شركة المجموعة لبلستثمار المتكامل   شركة  ،  سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. -  322

اال شبٌهة باعمالها او ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعم -

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 كافة وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول عل

، عن سواء كان ذلن  4365برلم  25255223،لٌدت فى  35555555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم.

ٌ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 

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة وذلن طبما الحكام المانون 

 -الهرم  -ش العرٌش  24التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 التبارن لبلستثمار العماري والمماوالت   شركة  ،  االستثمار العمارى -  323

 خصصة والمتكاملةالمماوالت العامة والمت

 ٌ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

 ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة تلحمها بها و ذلن طبما  

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن االستثمار العمارى 4422برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

 لمتكاملةالمماوالت العامة والمتخصصة وا

 ٌ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

 300 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

 م المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكا

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -الشٌخ زاٌد  -حً الدبلوماسٌٌن  142نشاطها. ، بجهة : فٌبل 

 لى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةالنسر للتورٌدات والمماوالت العامة والمتكاملة   شركة  ،  وع -  324

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4636برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555نشاطها  ،رأس مالها   

 البلزمة لمباشرة

 الهرم -المرٌوطٌة  -ش عبد الرحمن بن عوؾ من ش المجزر  2نشاطها ، بجهة : 

تخطٌط والامة المناطك العمرانٌة وتجهٌزها  -تنمٌة العمارٌة   شركة  ،  إعداد برامج التنمٌة المستدامة صمور مصر لل -  325

 بجمٌع المرافك والخدمات

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً  -االستثمار العمارى .

 المستصلحة. وٌشترط

الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىاالستزراع فً هاتٌن 

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

تخطٌط والامة  -، عن إعداد برامج التنمٌة المستدامة  4255برلم  25255226دت فى ،لٌ 555555.555تربٌة   ،رأس مالها   

 المناطك العمرانٌة وتجهٌزها بجمٌع المرافك والخدمات

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً  -االستثمار العمارى .

 المستصلحة. وٌشترط

تٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فىاالستزراع فً ها

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولراررئٌس الجمهورٌةرلم  2553لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم 

 اكتوبر6 -الحً العاشر  12وحدة رلم  3 تربٌة ، بجهة : الدور السادس برج

صمور مصر للتنمٌة العمارٌة   شركة  ،  جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو  -  326

 اللحوم.

 لتسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو ا

 التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

،لٌدت فى  555555.555او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

 ، عن جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 4255برلم  25255226

 ء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سوا

 التورٌدات العمومٌة -التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

وحدة رلم  3تً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج ، بجهة : الدور السادس برج او ال

 اكتوبر6 -الحً العاشر  12

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة   Uaganٌاجان  -  323

 الدعاٌة واالعبلن

 جارة االلكترونٌةالتسوٌك االلكترونًالت -

 ٌ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

 حمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتل

، عن التجارة  4436برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات   ،رأس مالها   

 العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 الدعاٌة واالعبلن

 لكترونٌةالتسوٌك االلكترونًالتجارة اال -

 ٌ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

 ا و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها به

 -الهرم  -حدائك االهرام -ع البوابة الرابعة245- 2الدور- 1شمة - 1مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ، بجهة : ؼرفة 

 شرةشركة  ،  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمبا   Uaganٌاجان  -  322

 نشاطها.

، عن السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  4436برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 البلزمة لمباشرة

 -الهرم  -حدائك االهرام -ع البوابة الرابعة245- 2الدور- 1شمة - 1نشاطها. ، بجهة : ؼرفة 

الامة وتشؽٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من الحسن للمنشؤت الطبٌه   شركة  ،   -  324

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول  -أنشطة عبلجٌة أو طبٌة . 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى 

تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

برلم  25255225ٌدت فى ،ل 1555555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز  -، عن الامة وتشؽٌل وادارة المستشفٌات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عبلجٌة أو طبٌة .  4344

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

ا على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما تعاونه

الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 -العمرانٌه الثانٌه  - 11الحً  - 14المنطمه  - 13ها ، بجهة : عماره البلزمة لمباشرة نشاط

 شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة   ideaاٌدٌا لتصنٌع المبلبس  -  345



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 302 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التصدٌر

 التورٌدات العمومٌة

 تً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها ال

 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاهزة 4421برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 التصدٌر

 التورٌدات العمومٌة

 ون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالهاٌجوز 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

 ٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذ

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -فٌصل -المرٌوطٌة-ش المشربٌة12نشاطها. ، بجهة : 

لحة او ٌجوز للشركة ان تكون لها مص 5شركة  ،  الامة وتشؽٌل مركز تجمٌل سٌدات )بٌوتً سنتر(    Nicciنٌتشى  -  341

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

 احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطهامع مراعاة 

 5، عن الامة وتشؽٌل مركز تجمٌل سٌدات )بٌوتً سنتر(  4255برلم  25255224،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     

لوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 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 

المرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح و

 اكتوبر6 -جرٌن الند  -لرٌة الٌاسمٌن  -المول التجارى  -الدور االرضً  3التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم 

 المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -شٌراز للمماوالت واإلستثمار العمارى   شركة  ،   -  342

 االستثمار العمارى . -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً. -

 استخراج وتورٌد خامات المناجم والمحاجر -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 لتورٌدات العمومٌة -ا

 راضً المستصلحة.استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األ -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 303 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مماوالت اعمال تنفٌذ الطرق والكبارى والسكن الحدٌدٌه والمطارات -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االنفاق -

المماوالت  -، عن  4252برلم  25255226،لٌدت فى  355555.555الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات   ،رأس مالها    -

 العامة والمتكاملة والمتخصصة

 العمارى . االستثمار -

 الخدمات المتعلمةباالستكشاؾ البترولً. -

 استخراج وتورٌد خامات المناجم والمحاجر -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا -

 لتورٌدات العمومٌة -ا

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. -

 مماوالت اعمال تنفٌذ الطرق والكبارى والسكن الحدٌدٌه والمطارات -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االنفاق -

 -المهندسٌن  -من احمد عرابً  -شارع الرشٌد  24الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات ، بجهة :  -

 شٌراز للمماوالت واإلستثمار العمارى   شركة  ،  تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها -  343

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها -

 ٌهمماوالت اعمال تنفٌذ االنشاءات المعدن -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االشؽاالت العامه ومحطات الموى المائٌه والحرارٌه -

 مماوالت حفر ابار المٌاه -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وااللكترونٌه وشبكات االتصال الكهربائٌه -

ها مصلحة او تشترن   ،رأس مالها   ٌجوز للشركة ان تكون ل -مماوالت اعمال تنفٌذ وتركٌب شبكات الؽاز والولود  -

 ، عن تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط نملها 4252برلم  25255226،لٌدت فى  355555.555

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االنشاءات المعدنٌه -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االشؽاالت العامه ومحطات الموى المائٌه والحرارٌه -

 مماوالت حفر ابار المٌاه -

 مماوالت اعمال تنفٌذ االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وااللكترونٌه وشبكات االتصال الكهربائٌه -

 -شارع الرشٌد  24صلحة او تشترن ، بجهة : ٌجوز للشركة ان تكون لها م -مماوالت اعمال تنفٌذ وتركٌب شبكات الؽاز والولود  -

 -المهندسٌن  -من احمد عرابً 

شٌراز للمماوالت واإلستثمار العمارى   شركة  ،  باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة  -  344

ا ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز له



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 304 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

، عن باى وجه  4252م برل 25255226،لٌدت فى  355555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

حكام كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة ا

شارع  24الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -المهندسٌن  -من احمد عرابً  -الرشٌد 

او تشترن باى  ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة -الوساطة التجارٌة  -البوابة العصرٌة   شركة  ،  الدعاٌة واالعبلن  -  345

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 مع مراعاة

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   احك

ٌجوز للشركة ان تكون لها  -الوساطة التجارٌة  -، عن الدعاٌة واالعبلن  4233برلم  25255223،لٌدت فى  14555.555

شركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ال

ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون 

سارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ال

 -الهرم  -فٌصل  -مرٌوطٌة  -ش المدٌنة المنورة  - 1لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع -شركة  ،     Pretto Food For Food  Industriesبرٌتو فود للصناعات الؽذائٌه     -  346

 ٌؾ وخلط المساحٌك الؽذائٌة بانواعها وخامات الحلوٌات والصوصاتالنتاج وتعبئة وتؽل

 واالؼذٌة الخاصة والمكمبلت الؽذائٌة وعصائربودر ومسحوق الجٌلى بانواعها وكرٌم شانتٌه وكاسترد وبودٌنج وكرٌم

 ٌنكرامٌل ومسحوق االٌس كرٌم ومسحوق خلطات الكٌن ومشروبات الشوكوالته والمهوة وكرٌمً مبٌض والجٌبلت

 الؽذائً وخمٌره جافه والدلٌك ومرق الدجاج ولحم بودر ومسحوق الشوربه وخلطات التوابل

 تصنٌع وتعبئة لدى الؽٌر للمواد الؽذائٌة-

الامة وتشؽٌل مصنع -، عن  4645برلم  25255213،لٌدت فى  5555555.555التجارة العامة والتوزٌع   ،رأس مالها   -

 خلط المساحٌك الؽذائٌة بانواعها وخامات الحلوٌات والصوصاتلتصنٌع النتاج وتعبئة وتؽلٌؾ و

 واالؼذٌة الخاصة والمكمبلت الؽذائٌة وعصائربودر ومسحوق الجٌلى بانواعها وكرٌم شانتٌه وكاسترد وبودٌنج وكرٌم

 كرامٌل ومسحوق االٌس كرٌم ومسحوق خلطات الكٌن ومشروبات الشوكوالته والمهوة وكرٌمً مبٌض والجٌبلتٌن

 لؽذائً وخمٌره جافه والدلٌك ومرق الدجاج ولحم بودر ومسحوق الشوربه وخلطات التوابلا

 تصنٌع وتعبئة لدى الؽٌر للمواد الؽذائٌة-

 -حدائك االهرام  -ز 242 -ش الجٌش  -الدور االرضً  - 3التجارة العامة والتوزٌع ، بجهة : شمة -

 شركة  ،  فٌما هو مسموح به لانونا   Pretto Food For Food  Industriesبرٌتو فود للصناعات الؽذائٌه     -  343

 االستٌراد والتصدٌر.-

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول 

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ٌ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

 305 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 25255213،لٌدت فى  5555555.555ً الخارج ,كما   ،رأس مالها   او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او ف

 ، عن فٌما هو مسموح به لانونا 4645برلم 

 االستٌراد والتصدٌر.-

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 اخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكاممزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التر

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 -ز 242 -ش الجٌش  -الدور االرضً  - 3,كما ، بجهة : شمة  او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج

 -حدائك االهرام 

شركة  ،  ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات    Pretto Food For Food  Industriesبرٌتو فود للصناعات الؽذائٌه     -  342

 السالفة او تشترٌها او

 ٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنف

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

 ، عن ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او 4645برلم  25255213،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

 ام المانون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبما  ألحك

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -حدائك االهرام  -ز 242 -ش الجٌش  -الدور االرضً  - 3نشاطها. ، بجهة : شمة 

 :2513لسنة  32ةداخل لانون شركة  ،  *انشط   EL Mola-Groupالمبل جروب  -  344

 المٌام باعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة-

 الفنٌة واإلدارٌة للمصانع.

لمعدنٌة واالوناشالامة العلوٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزجاج والموبٌلٌا وواجهات االلومٌتال وهٌاكل الجمالونات واالسمؾ ا

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة

بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناءتجاره الجمله 

لسنة  32ن *انشطةداخل لانون ، ع 4554برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555والتجزئهاالستثمار   ،رأس مالها   

2513: 

 المٌام باعمال إدارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ أنشطتها وإعادة الهٌكلة-

 الفنٌة واإلدارٌة للمصانع.

العلوٌةالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزجاج والموبٌلٌا وواجهات االلومٌتال وهٌاكل الجمالونات واالسمؾ المعدنٌة واالوناشالامة 

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة

رة سٌناءتجاره الجمله بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌ

 اكتوبر 6 -ش عبدالمنعم رٌاض  225والتجزئهاالستثمار ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 306 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شركة  ،  العماري   EL Mola-Groupالمبل جروب  -  255

 و مراعاه لراررئٌس2553لسنة  355فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552نه لس 356جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمراستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً 

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلحاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة 

 لبلستزراع

 255555.555ولراررئٌس الجمهورٌةرلم   ،رأس مالها    2553لسنة  355الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المناطك 

 ، عن العماري 4554برلم  25255254،لٌدت فى 

 و مراعاه لراررئٌس2553لسنة  355فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356جمهورٌه مصر العربٌهرلم 

واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمراستزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً 

هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلحاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة 

 لبلستزراع

ش عبدالمنعم  225ولراررئٌس الجمهورٌةرلم ، بجهة :  2553لسنة  355اطك الصادربها لراررئٌس الوزراء رلم فٌما عدا المن

 اكتوبر 6 -رٌاض 

 النسر للتورٌدات والمماوالت العامة والمتكاملة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة -  251

 ةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةالوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌ -

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 او او 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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

، عن  4636برلم  25255216،لٌدت فى  55555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 التورٌدات العمومٌة

 اوالت العامة و المتخصصة و المتكاملةالوساطة فً انهاء االجراءات االدارٌة امام الجهات الؽٌر حكومٌةالمم -

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌةت

 الهرم -المرٌوطٌة  -ش عبد الرحمن بن عوؾ من ش المجزر  2مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : 

نمل البري للركاب والبضائع النمل البري للبضائع والٌتم مزاولة نشاط ال -شركة  ،      On Roadأون روود للنمل  -  252

والمهمات وحدمات النمل داخل المطر المصرى اوحارجه االبعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط 

ات من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى     ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشرك

وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

النمل البري للبضائع  -، عن  4345برلم  25255252،لٌدت فى  155555.555فى الهٌئات السالفة او تشترٌها   ،رأس مالها   

البري للركاب والبضائع والمهمات وحدمات النمل داخل المطر المصرى اوحارجه االبعد المٌد بسجل والٌتم مزاولة نشاط النمل 

الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى     ٌجوز للشركة ان تكون لها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 307 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات و

عمارات - 155عمارة  - 2ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها ، بجهة : شمة 

 اكتوبر 6الحً السادس  -المستمبل 

تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن  شركة  ،  او   On Roadأون روود للنمل  -  253

 155555.555واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن ، عن او تلحمها بها وذلن طبما الحكام  4345برلم  25255252،لٌدت فى 

- 155عمارة  - 2واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة 

 اكتوبر 6الحً السادس  -عمارات المستمبل 

 : 32شطه داخل ق حاتم دمحم السٌد احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  " ان -  254

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 الجمله والتجزئه " تجاره

 " الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه

 " انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه )

 : 32" انشطه خارج ق 

 المماوالت العامه

 " الامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة

 : 32، عن " انشطه داخل ق  4345برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555"   ،رأس مالها   

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

 . 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553سنة ل 355سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 " تجاره الجمله والتجزئه

 " الامه وتشؽٌل المراكز التجارٌه

 " انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس (فٌما عدا الدولٌه )

 : 32" انشطه خارج ق 

 المماوالت العامه

 " الامة وتشؽٌل مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  -أ  1عماره  6، بجهة : شمه  "

 حاتم دمحم السٌد احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات -  255

 " تجاره السٌارات 

ركة بهذا الشرط تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513لسنه  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 308 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   ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها  -

 ، عن الامة وتشؽٌل محطة تموٌن سٌارات 4345برلم  25255225،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 " تجاره السٌارات 

ذا الشرط تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة به

، وكذا ال تتمتع األنشطة خارج لانون 2513لسنه  32ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

زاول اعماال شبٌهة باعمالها او ، ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى ت -

 -الشٌخ زاٌد  -الحً االول  -أ  1عماره  6بجهة : شمه 

حاتم دمحم السٌد احمد وشرٌكٌه   شركة  ،  التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان  -  256

ا الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبم

،لٌدت فى  355555.555والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات  ، عن التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 4345برلم  25255225

ٌة السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

 -الشٌخ زاٌد  -ول الحً اال -أ  1عماره  6وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمه 

 لسنة 356شركة  ،     EL Mola-Groupالمبل جروب  -  253

 .2552 

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

 التوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة

 التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى بشان تنظٌم اعمال الوكالة 1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

،لٌدت  255555.555رأس مالها   *تلتزم الشركهبإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار   ،

 لسنة 356، عن  4554برلم  25255254فى 

 .2552 

 :2513لسنة  32*انشطة خارج لانون 

 التوكٌبلت التجارٌةالتورٌدات العمومٌةالمماوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة

 بشان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى 1422لسنة 125* تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 6 -ش عبدالمنعم رٌاض  225راد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار ، بجهة : *تلتزم الشركهبإف

 اكتوبر

 شركة  ،  وفى حالة عدم التزام الشركة   EL Mola-Groupالمبل جروب  -  252

 ،وكذا التتمتع 2513لسنه  32بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 309 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 األنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج

، عن وفى حالة عدم التزام  4554برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام   ،رأس مالها   

 الشركة

 ،وكذا التتمتع 2513ه لسن 32بهذا 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 شبٌهةباعمالها

 ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او او التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما

 اكتوبر 6 -ش عبدالمنعم رٌاض  225تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام ، بجهة : 

 شركة  ،  المانون و الئحته التنفٌذٌة   EL Mola-Groupالمبل جروب  -  254

 الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة

 نشاطها.

 ، عن المانون و الئحته التنفٌذٌة 4554برلم  25255254،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 اكتوبر 6 -ش عبدالمنعم رٌاض  225: نشاطها. ، بجهة 

نكست لبلستشارات الصحة العامة   شركة  ،  " تمدٌم االستشارات فى مجال الصحة العامة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة  -  215

ألوراق المالٌة ألنشطة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن ا

من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . ٌجوز  23الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد 

، عن " تمدٌم االستشارات فى  4365برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555ونها على تحمٌك ؼرضها   ،رأس مالها   تعا

مجال الصحة العامة ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ 

من  23وراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األ

لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات 

البوابة الرابعة  -ط حدائك االهرام  435ها على تحمٌك ؼرضها ، بجهة : وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاون

- 

نكست لبلستشارات الصحة العامة   شركة  ،  فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او  -  211

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة اح

 4365برلم  25255223،لٌدت فى  15555.555الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

كام المانون ، عن فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الح

والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -البوابة الرابعة  -ط حدائك االهرام  435لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 فٌما هو مسموح به لانونا. لٌم لبلستثمار والتجارة   شركة  ،   التجارة العامة والتوزٌع -  212

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . التصدٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 مزاولة ؼرضها من الجهاتٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة ل

 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   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا. 4332برلم  25255252،لٌدت فى  155555.555

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . التصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1422لسنه  121باحكام المانون رلم  تلتزم الشركه

 ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.

ل شارع  414ركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول ، بجهة : ٌجوز للش

 حدائك االهرام - 4بوابة  -الجٌش 

 لٌم لبلستثمار والتجارة   شركة  ،  اعماال شبٌهة باعمالها -  213

 وز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌج

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 ، عن اعماال شبٌهة باعمالها 4332برلم  25255252،لٌدت فى  155555.555نشاطها.  ،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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 حدائك االهرام - 4بوابة  -ل شارع الجٌش  414نشاطها. ، بجهة : 

التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  وعلى االخص تجارة  -شركة  ،     GLORYجلورى للتجارة العامة  -  214

 ادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات -التورٌدات العمومٌة  -ٌل الزراعٌة وتجارة االخشاب ومواد البناءالمواد الؽذائٌة والمحاص

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

ج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخار

التجارة العامة  -، عن  4343برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة   ،رأس مالها   

 -المحاصٌل الزراعٌة وتجارة االخشاب ومواد البناءوالتوزٌع فٌما هو مسموح بة لانونا  وعلى االخص تجارة المواد الؽذائٌة و

 ادارة المطاعم الثابتة والكافٌهات -التورٌدات العمومٌة 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن  لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى

 -الشٌخ زاٌد  -الحى السابع  -بالدور الثانى بالعمار مول سفن  B 15طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ، بجهة : محل رلم 

ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول شركة  ،  مع مراعاة احك   GLORYجلورى للتجارة العامة  -  215

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 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  4343برلم  25255252،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها     

بالدور الثانى بالعمار مول  B 15لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رلم السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 

 -الشٌخ زاٌد  -الحى السابع  -سفن 

 : 32شركة  ،  انشطةداخل لانون    Short Circuit Designs Co SCDشورت سٌركٌت دٌزاٌنز كو  -  216

 ٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز البٌاناتصناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعٌة وتصم -

 ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً.

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. -

 لومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المع -

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات. -

 : 32، عن انشطةداخل لانون  4332برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      -

 مٌم وتطوٌر اإللكترونٌات، ومراكز البٌاناتصناعة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعٌة وتص -

 ، وأنشطة التعهٌد، وتطوٌر البرمجٌات ، والتعلٌم التكنولوجً.

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. -

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. -

 إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة منصوت وصورة وبٌانات. -

 -الحً الرابع  - 1مج  - 36عمارة  - 3، بجهة : شمة  -

 سؾ وشرٌكٌه   شركة  ،  " الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادنشهاب حسنى احمد على ٌو -  213

" الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوات الصحٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

 ، عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن 4245برلم  25255226،لٌدت فى  455555.555،رأس مالها     

" الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوات الصحٌة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 - 11الحى  - 2عمرانٌة  12 منطمة 64عمارة  6على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شمة رلم 

 دمحم ابوالعبلدمحم ناصؾ وشرٌكه   شركة  ،  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط إضافات األعبلؾ البٌطرٌة. -  212

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 نشاطها.

، عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط إضافات  4225برلم  25255223،لٌدت فى  1555555.555 ،رأس مالها    

 األعبلؾ البٌطرٌة.

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 -ٌةالمنطمة الصناع -مخازن الشباب  433نشاطها. ، بجهة : 

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من  5شركة  ،  التسوٌك االلكترونً    Dream Pathدرٌم باز  -  214

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام ٌجوز لها ان تندم

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن  5ن التسوٌك االلكترونً ، ع 4453برلم  25255253،لٌدت فى  25555.555

باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع  فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن

مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 امبابه -ناصٌة مصطفً كامل  -طرٌك النصر  2

انشاء او  -انشاء او ادارة او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  - اٌمن عبد العزٌز وشركاه   شركة  ،  انشاء الجامعات -  225

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على  5ادارة او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة ( 

، عن انشاء  4334برلم  25255223فى ،لٌدت  1555555.555،رأس مالها     5كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها

مع  5انشاء او ادارة او تشؽٌل المدارس ) فٌما عدا الدولٌة (  -انشاء او ادارة او تشؽٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً  -الجامعات 

، بجهة :  5نشاطها مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 بنً سوٌؾ -ش اسبلم 

شركة  ،  إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل    Short Circuit Designs Co SCDشورت سٌركٌت دٌزاٌنز كو  -  221

 اإللكترونٌة.

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 لها والتدرٌب علٌها.نتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌ -إ

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -

 تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. -

 االتصاالت وخدمات االنترنت . - 

 المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة. -

، عن إدخال  4332برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن   ،رأس مالها    -

 البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. -

 والتدرٌب علٌها.نتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها  -إ

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات . -

 تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. -

 االتصاالت وخدمات االنترنت . - 

 المشروعات التً تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌةبما فً ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة. -

 -الحً الرابع  - 1مج  - 36عمارة  - 3إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ، بجهة : شمة  -

 شركة  ،  ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات .   Short Circuit Designs Co SCDشورت سٌركٌت دٌزاٌنز كو  -  222

 المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العلمً والثمافً والفنً .

 المشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، و -

 ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة .

، عن ومراكزنمل تكنولوجٌا المعلومات  4332برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555انشطة خارج لانون   ،رأس مالها    -

. 

 لومات واالتصاالت وتطوٌرها.إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المع -

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعمرٌادة األعمال. -

 األنشطة المتعلمةبتحوٌل المحتوى التملٌدي منصوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى -

 العلمً والثمافً والفنً .

 وعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، والمشر -

 ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة .

 -الحً الرابع  - 1مج  - 36عمارة  - 3انشطة خارج لانون ، بجهة : شمة  -

 شركة  ،  " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا    SKY ICON TRADEسكاى اٌكون للتجارة   -  223

 ت العمومٌةالتورٌدا

 " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

 من 23وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 " الامة وتشؽٌل وادارة الكافٌهات الثابته

، عن  4513برلم  25255254،لٌدت فى  5555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه   ،رأس مالها    -

 " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا 

 ٌةالتورٌدات العموم

 " تمدٌم االستشارات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ

من  23وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 وق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .لانون س

 " الامة وتشؽٌل وادارة الكافٌهات الثابته

 -امبابه  -الكٌت كات  -ش النور  45ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه ، بجهة :  -

ول اعماال شبٌهة شركة  ،  من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزا   SKY ICON TRADEسكاى اٌكون للتجارة   -  224

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او 

صول تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الح

، عن من الوجوة  4513برلم  25255254،لٌدت فى  5555.555على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 

ة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن لها ان تندمج فى الهٌئات السالف

الكٌت  -ش النور  45واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 -امبابه  -كات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المماوالت العامة-،   االنجاز المعمارى   شركة  -  225

 التورٌدات العمومٌة-

 ٌ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 طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 البلزمة لمباشرة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص

 نشاطها.

 المماوالت العامة-، عن  4545برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 التورٌدات العمومٌة-

 ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهةباعمالها

 ٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها اواو التً لد تعاونها على تحم

 تلحمها بها و ذلن طبما  ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

 مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

 -اكتوبر 6 - 11الحى  -مجمع المجد  12بجهة :  نشاطها. ،

شركة االصدلاء لبحوث الصحراء وكشؾ االبار   شركة  ،  " المٌام باعمال البحث واالستكشاؾ والتنمٌب عن ابار المٌاة  -  226

للشركة ان تكون لها مصلحة ٌجوز  -الجوفٌة باستخدام االجهزة والوسائل والتمنٌات الحدٌثة واجراء االبحاث والدراسات المتعلمة بها 

او 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

، عن " المٌام باعمال  4616برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

البحث واالستكشاؾ والتنمٌب عن ابار المٌاة الجوفٌة باستخدام االجهزة والوسائل والتمنٌات الحدٌثة واجراء االبحاث والدراسات 

ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة ٌجو -المتعلمة 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 

محطة حسن دمحم  -ش ترسا  113تة التنفٌذٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئح

 -الهرم   -

شركة االصدلاء لبحوث الصحراء وكشؾ االبار   شركة  ،  والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة  -  223

، عن والمرارات السارٌة  4616برلم  25255213لٌدت فى ، 155555.555التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -الهرم   -محطة حسن دمحم  -ش ترسا  113وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 : 32شركة  ،     Short Circuit Designs Co SCDشورت سٌركٌت دٌزاٌنز كو  -  222

 اللٌكترونٌة والكهربائٌة وانظمة االتصاالت واالجهزة العلمٌة والمعملٌة واالنظمة المدمجة الذكٌةتورٌد وتركٌب االنظمة ا -

 وانظمة المٌاسات عن بعد وانظمةرصد االبار وانظمة التؽذٌة الكهربائٌة ومجمع البٌانات وانظمة واجهزة االرصاد

 بانواعها الجوٌة والزراعٌة والبٌئٌة

 مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركةمع االلتزام بافراد حسابات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  155555.555بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم   ،رأس مالها   

 : 32، عن  4332برلم  25255225

 ترونٌة والكهربائٌة وانظمة االتصاالت واالجهزة العلمٌة والمعملٌة واالنظمة المدمجة الذكٌةتورٌد وتركٌب االنظمة االلٌك -

 وانظمة المٌاسات عن بعد وانظمةرصد االبار وانظمة التؽذٌة الكهربائٌة ومجمع البٌانات وانظمة واجهزة االرصاد

 بانواعها الجوٌة والزراعٌة والبٌئٌة

 ة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركةمع االلتزام بافراد حسابات مستمل

الحً  - 1مج  - 36عمارة  - 3بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم ، بجهة : شمة 

 -الرابع 

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32شركة  ،     Short Circuit Designs Co SCDشورت سٌركٌت دٌزاٌنز كو  -  224

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك 

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

ها   احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مال

 ،مع عدم تمتع 2513لسنة  32، عن  4332برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555

ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى  -االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

و التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها ا

 الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة مع مراعاة

 - 3زمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شمة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البل

 -الحً الرابع  - 1مج  - 36عمارة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌبلت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  25255253وفً تارٌخ ،   3364احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  25255253وفً تارٌخ ،   3364دٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عاب -  2

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25255253وفً تارٌخ ،   3364فرد ،، سبك لٌده برلم احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد (  تاجر  -  3

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255223وفً تارٌخ ،   4422الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل 

تم   25255223وفً تارٌخ ،   4422الفجر العمارٌة لصاحبها ) حسن كمال دمحم عبد الواحد (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1555555.555، تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  4344ٌونٌكورن للتجارة لصاحبها )رٌهام مصطفى موسى رمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الجٌزه -الدلى  -ش الحسٌن  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255253

العربٌة للرخام والجرانٌت والمماوالت العامة لصاحبها )سبلمه عبد اللطٌؾ سبلمه ابو طالب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

الصؾ  - 555ش محطه كهرباء التبٌن  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  عرب ابو ساعد 25255253وفً تارٌخ  4451

-  

تم  25255254وفً تارٌخ  4451رة لصاحبها )خالد جمال عبده دمحم السٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الورلة للتجا -  3

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

  -امبابه -شارع جمال بببلوي  24 

تم  25255254وفً تارٌخ  4431العابد للمنتجات الؽذائٌة لصاحبها ) منٌر صبلح الطن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 اكتوبر 6 -المجاورة الخامسة  -الحً االول  - 424عمارة  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

وفً  4422جراند للتجاره والدعاٌه واالعبلن لصاحبها )عظٌمه عبد البله عبد اللطٌؾ بدوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 اكتوبر 6 -الحً الثالث  - 1المجاورة  - 46ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة تم تعدٌ 25255254تارٌخ 

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  4424سٌجنتشر لصاحبها )جمبلت طه السٌدرمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

  -الدلى -دمحم كامل مرسً شارع 6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  المحل الكائن بالدور األرضً بالعماررلم 

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  4444اٌكو فارم لصاحبها )محمود الملٌجىدمحم الملٌجى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

  -الدلى  -شارع االطباء  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

وفً تارٌخ  4424جاما للطباعة لصاحبها )محمود سمٌر عبدالستار حسن السبحً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255256

  -الجٌزة  -الهرم  -المرٌوطٌة -شارع رضا بٌومً  12 

وفً تارٌخ  4555امد الدوانسً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها )السٌد سامً حمدي ح Apps Foxتطبٌمات فوكس  -  4

الملن -مدكور -شارع برنشت  32بالدور االرضى عمارةرلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم  25255256

  -فٌصل 
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تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  4516خالد خلٌل لصاحبها )خالد خلٌل دمحم الشاعر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

  -العجوزه -شارع السودان  166بالدور الثامن بالعماررلم  24شمة رلم  

 4514لصاحبها )اٌمان حسٌن ابراهٌم على مبارن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Property leadersلٌدرزبروبرتى  -  11

 6 - 4عمارة-كمبوند وادى الربٌع -المنطمة السٌاحٌة-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  الحى المتمٌز 25255254وفً تارٌخ 

  -اكتوبر

تم  25255254وفً تارٌخ  4511چدار لصاحبها )احمد عبد المعز حسٌن عبد السٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الهرم -حدائك االهرام  424تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 4544التشٌكً للتصنٌع وصٌانة السٌارات لصاحبها ) دمحم السعدنً دمحم احمد السعدنً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ابو رواش  -بمطعة تمسٌم االحبلم  242 - 241تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة ارض رلم  25255215وفً تارٌخ 

 4525الواحى لبلستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها ) زكرى حسٌن دمحم الواحى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 1125مشروع  - 14الوحدة رلم  -245عمارة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الرابع  25255215وفً تارٌخ 

 اكتوبر 6حدائك االهرام  -عمارة 

وفً تارٌخ  4526المصرٌة لبلنشاءات لصاحبها )دمحم هشام احمد دمحم عبد الجواد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 -الهرم -ش سهل حمزه 33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،   25255215

 4535د ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) خالد فهمى عبد الجٌد شاهٌن ( ، تاجر فر OXERV STUDIOاوكسرؾ ستودٌو  -  16

- 2مكتب رلم  -الدور الثانى  -المحور المركزى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، جولدن مول  25255215وفً تارٌخ 

 اكتوبر6

وفً تارٌخ  4534المودة لبلستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم عبد الحمٌد على عبد الرحٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  -حدائك االهرام  -بوابة خفرع  -ب  143تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255215

وفً تارٌخ  4565المركز االفرواسٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 -منطمة د شارع  جاردنٌا حدائك االهرام  131عمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،   25255211

تم  25255211وفً تارٌخ  4565دي ام اس للبرمجٌات لصاحبها ) أٌه دمحم سعٌد هبلل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 العمرانٌة  -الدور االرضى ش رفاعً  3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم  25255211وفً تارٌخ  6321) عبد المادر ابراهٌم خلٌل ابوبكر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سلس لصاحبها -  25

 -الحى االول المجاورة الثانٌة  -مول اجٌاد  55تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  4556فرد ،  سبك لٌده برلم    كابٌتال جٌت فورلاير استٌت لصاحبها )مارٌان مٌبلد بخٌت روفائٌل( ، تاجر  -  21

  - 1السٌاحٌة  -الدفاع الوطنً  -ش جمال عبدالناصر 33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255211

 4526صناعات خمٌس للشفاطات ومخارج الهواء  لصاحبها ) خمٌس سٌد خمٌس سٌد دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 اوسٌم  -شارع فارس حجازى  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255212ٌخ وفً تار

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  4542روٌال لصاحبها ) محمود لٌس محمود العانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 اكتوبر6 -ل علً الدٌن سٌتً مو -الدور االول  - 12العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مكتب 

وفً تارٌخ  4532النٌل لمستلزمات طب االسنان لصاحبها ) ولٌد دٌاب ابو دخل هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 -أ  4/1لطعة  -(  2عمارة ) ز  -مشروع علً الدٌن سٌتً  - 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم  25255212

 اكتوبر 6
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تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  4613للدواجن لصاحبها )ابراهٌم صالح حسٌن دمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكة  -  25

 -فٌصل  -الطوابك -كعابٌش -ش االربعٌن 12العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  

وفً تارٌخ  4613،  سبك لٌده برلم    مكة للتجارة والتورٌدات الؽذائٌة لصاحبها ) اٌهاب فتحً حسٌن السٌد ( ، تاجر فرد  -  26

 اكتوبر اول6 - 32بلون  -الحً الثامن  -مدخل ب - 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة  25255213

مٌنا لتجارة مواد التشطٌبات والدٌكورات الحدٌثة لصاحبها )مٌنا بطرس شنوده ؼبلاير( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 6 -الحً السادس  - 3مجاوره  -مدخل ب  - 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره  25255213وفً تارٌخ  4654

 -اكتوبر

 

 25255213وفً تارٌخ  4614تمام للتمور لصاحبها )تمام نور الدٌن ابو بكر تمام على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -وحدات بالمشروع المومى لبلسكان  2نموذج  42بالدور االرضى بالعمارةرلم  3ٌر:   ،  شمة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش

  -اكتوبر 6 -المرحلة الثالثة

تم  25255213وفً تارٌخ  4655هضبة الشام لصاحبها ) حٌدره احمد حسٌن الفضلً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ه بوابة ثانٌه حدائك االهرام  252عمار  - 1، محل   تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25255216وفً تارٌخ  4624، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Top Gearتوب جٌر  -  35

 اكتوبر6 -مدٌنة الفردوس  - 2السنتر التجاري  - 21، محل 

تم  25255216وفً تارٌخ  4625هٌثم الصفدي( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سوار الشام للحلوٌات لصاحبها )فوزى -  31

 اكتوبر6 -الحً الثالث  -المجاورة السادسة  - 1256بالعمار رلم  - 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  4663،  سبك لٌده برلم    مكسٌم لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) فإاد رشاد دمحم احمد ( ، تاجر فرد  -  32

  -الشٌخ زاٌد  - 4بوابة  -بٌفرلً هٌلز  -مول ذا وون  - 4عمارة  - 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل  25255213

فً تارٌخ و 4635شكر لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها )شكرى احمد شكر احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 المهندسٌن العجوزة -ش مصر والسودان  36تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213

وفً تارٌخ  4631انجٌتاب لبلستثمار والتجاره لصاحبها )دمحم منصور ابراهٌم حسٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

  -الدلى  -مدٌنه االولاؾ  -جده ش  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213

 4652المجد لتجارة المبلبس الجاهزه  لصاحبها ) مجدى عبد الحمٌد احمد عبد الوهاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

   -امبابه  -ش محمود ٌحً من جامع النور  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213وفً تارٌخ 

وفً  4653مطر لبلستثمار العمارى واستؽبلل المحاجر لصاحبها ) هشام مطر دمحم خمٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

   -منشاه المناطر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، منشؤه رضوان بجوار المولؾ 25255213تارٌخ 

 4655لصاحبها ) دمحم احمد رافت احمد اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المستمبل لبلستثمار العمارى والمماوالت  -  33

 منشاة المناطر -ش التحرٌر  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  4654( لصاحبها احمد عبدالمادر عبدالمادر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     HAVANAهافانا )   -  32

  -الهرم  -شارع الملن فٌصل  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213

وفً  4623الشرق االوسط لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها )عادل ربٌع دمحم دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الجٌزه -اكتوبر 6 -المجاورة السابعة -الحً الثانً -ج 2/3، عمارة    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 25255212تارٌخ 

وفً تارٌخ  4351لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     A2Z Spaceسبٌس اٌه تو زد -  45

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255214

  -بوالق الدكرور-اكتوبر 6صر متفرع من شارع ش جمال عبدالنا 1الدور الرابع عمار  
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وفً تارٌخ  4315االشراق للتجارة والمماوالت لصاحبها ) احمد علً احمد التماتٌبً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -الهرم  -مشعل  -ش زؼلول  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255214

وفً تارٌخ  4316بها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاح Camrelكامرٌل  -  42

  -ش فٌصل  322تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255214

سبك   الصفوة لتصنٌع الببلستٌن واعادة تدوٌر الممامة لصاحبها ) بران عبد المحسن سٌؾ دمحم سٌؾ العتٌمً ( ، تاجر فرد ، -  43

المنطمة  -المحور الخدمً االول  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة  25255214وفً تارٌخ  2236لٌده برلم    

 الثالثة الصناعٌة 

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ  4312وادي النٌل لصاحبها )محسن علً جبٌلً علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 اكتوبر6 - 153تعاونٌات  42الدور االرضً عمار رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة  العنوان ,

وفً تارٌخ  4323مإسسة الرٌس لصاحبها ) خالد بن دمحم بن ابراهٌم الرٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -ركز امبابة م - 53تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنصورٌة حوض بركة الفرس  25255214

 4352الشرق االوسط النتاج حبٌبات الببلستٌن لصاحبها )هانً عبد المنصؾ دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 -ابو رواش  -حوض خارج الزمام  -تمسٌم امبلن  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  25255225وفً تارٌخ 

 امبابة 

وفً  4353مصرٌة الكوٌتٌة لبلستثمار العمارى لصاحبها )اسماعٌل عبدالبله عبدالحلٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ال -  43

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255225تارٌخ 

  -فٌصل  -شارع الحمصانى متفرع من شارع اللبٌنى  3 

 4343مجدى صبرى اسماعٌل دمحم شوشه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جرٌن بان للصناعات الكٌماوٌة  لصاحبها ) -  42

المنطمة -لطاع الصناعات الكٌماوٌة - 34تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، جزء من المطعة  25255225وفً تارٌخ 

  -بٌاض العرب -الصناعٌة 

 25255225وفً تارٌخ  4334تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لصاحبها ) اشرؾ سٌد حافظ دمحم ابو العبل( ، Lacesلٌسز  -  44

 الهرم  -عزبة جبرٌل  -ش فٌصل  -ش علً اسماعٌل  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

لصاحبها ) احمد فتحى عبد السبلم حسٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     R.T FOR TECHNOLOGYار.تى للتكنولوجٌا   -  55

  -الواسطى  -ش طراد النٌل  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255223وفً تارٌخ  4325

 25255223وفً تارٌخ  4345سهم االلكترونٌة لصاحبها ) دمحم سامً حمام دمحم اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 المنٌب  -ترعة الزمر  -شارع السماح  -ار مسجد خدٌجة بجو - 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة رلم 

وفً تارٌخ  4255الكاشؾ لبلنتاج الفنى لصاحبها )خالد دمحم صبري ادٌب الكاشؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش الملن فٌصل  141تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255224

وفً تارٌخ  4225حبها ) عبد الداٌم احمد علً فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    األفضل لتشؽٌل المعادن لصا -  53

طرٌك مصر  22ن  -ارض شركة الماهرة للمبانً الجاهزة  - 25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة رلم  25255225

 ابو رواش  -اسكندرٌة الصحراوى 

وفً تارٌخ  4213صطفً دمحم نبٌل بكر السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) م Elite Packاٌلٌت بان  -  54

 الدلً  -شارع المدٌنة المنورة  44تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255225

وفً تارٌخ  4212  عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  55

 اكتوبر 6- 4مكتب  -أ  64عمارة  - 6مج  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحً العاشر  25255225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 320 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  4225اٌركول لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها )مفٌدة علً عبد الحمٌد علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الهرم -ش ابناء الفٌوم ترسا  2ن , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 25255225

وفً  4226الشافعى للتجارة والمماوالت  لصاحبها ) دمحم سمٌر عبد العال العزب الشافعى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  -الهرم  -مدكور  -ش الهنٌدى  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255225تارٌخ 

وفً  4244الزٌادة لتجارة السٌارات والخدمات الطبٌة لصاحبها ) دمحم سمٌر دمحم نصر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الوسطً  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش احمد عرابً  25255226تارٌخ 

وفً تارٌخ  4232تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) اشرؾ احمد مبارن عرابً ( ،  sell - Ectiveسلٌكتٌؾ  -  54

 اكتوبر6 - 34عمارة  - 4مج  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الحً السادس  25255226

لصاحبها )محمود ابراهٌم دمحم بدر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Car DemotshiHospitalدٌموتشى هوسبٌتل كار -  65

 -المجاورة الرابعة الحى العاشر 1أ وحدةرلم  46تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  عمارة  25255223وفً تارٌخ  4263

 -اكتوبر 6

وفً تارٌخ  4223مرٌرى لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها )وائل دمحم صبلح مرٌرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 6 -امام مدرسة ام المإمنٌن الخاصة 655عمارة  - 2مجاورة  -شٌر:   ،  الحً الثانً تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 25255223

  -اكتوبر

وفً تارٌخ  4213لصاحبها ) مصطفً دمحم نبٌل بكر السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Elite Packاٌلٌت بان  -  62

  -ابو رواش   A 14 / 2و المطعة  A14 / 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة االرض رلم  25255223

وفً تارٌخ  4213 نبٌل بكر السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها ) مصطفً دمحم Elite Packاٌلٌت بان  -  63

 -ابو رواش   A 14 / 2و المطعة  A14 / 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعة االرض رلم  25255223

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 25255253وفً تارٌخ  3364د لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عابدٌن دمحم احم -  1

تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 اخٌص البلزمةالسارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التر

تم 25255253وفً تارٌخ  3364احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

: تجارة الجمله والتجزئه داخل  2553لسنة  32تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض الشركة هو :  انشطة داخل لانون 

والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء والمنطرة شرق فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما المناطك النائٌه 

االستثمار - 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2553لسنة  355ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

الامة وتشؽٌل مركز تجمٌل للعناٌة بالجسم والشعر ) بٌوتى  -: االستٌراد والتصدٌر  2513لسنة  32انشطة خارج لانون  -العمارى 

 سنتر (  تلتزم الشركة

تم 25255253وفً تارٌخ  3364احمد عابدٌن دمحم احمد لصاحبها ) احمد عابدٌن دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

فى شان سجل المستوردٌن وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك  1422لسنة  121ون رلم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  باحكام المان

فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

لؤلنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم تلتزم المنشاه بإفراد حسابات مالٌه ومركز مالى مستمل  -المنظمة لهذا الؽرض  

وكذا التتمتع  2513لسنه  32التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 األنشطة خارج لانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  2442ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حاتم عنتر ابراهٌم دمحم سالم لصاحبها )حاتم عنتر ابراهٌم سالم ( ، تاج -  4

 :  32تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض الشركة هو : انشطةداخل لانون 25255255

تجاره االطارات والبطارٌات جمله وتجزئه  بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 

 فٌما عدا

 و2553لسنة  355ة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمراررئٌس الوزراء رلم منطم

 2552لسنه  356مراعاه لراررئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

 : 32انشطة خارج لانون -

 التوكٌبلت التجارٌة 

 مال الوكال الوكالهفى شان تنظٌم اع 1422لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

وفً تارٌخ  2442حاتم عنتر ابراهٌم دمحم سالم لصاحبها )حاتم عنتر ابراهٌم سالم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  التجارٌه  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى25255255

لبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص ا

 المنظمة لهذا الؽرض .

 التصدٌر مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون االستثمار

 فة التراخٌص البلزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا

 نشاطها.

وفً تارٌخ  133اوبٌا لتصمٌم البرامج واالستثمار العمارى لصاحبها عمرو سٌد سٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 : التسوٌك العمارى . 32تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط خارج لانون 25255212

لصاحبها احمد دمحم مرسى عبلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ال لبلستثمار العمارى وتجارة الجملة والتجزئة انترناشٌون -  3

 :32تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼرض المنشاه هو :  نشاط داخل لانون 25255225وفً تارٌخ  2344

العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة  تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك  النائٌه والمجتمعات

 - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355مسبما  مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

اطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمن

 355سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

وفً تارٌخ  2344انترناشٌونال لبلستٌراد والتصدٌر لصاحبها )أحمد دمحم مرسً عبلم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 :32رض المنشاه هو :  نشاط داخل لانون تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اصبح ؼ25255225

تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطك  النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

 - 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553لسنة  355مسبما  مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة 

 355سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

ا احمد دمحم مرسى عبلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبه -انترناشٌونال لبلستثمار العمارى وتجارة الجملة والتجزئة  -  4

لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  لسنة 25255225وفً تارٌخ  2344

 :32نشاط خارج لانون  -التراخٌص البلزمة لمباشرة النشاط  2552

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،  1422لسنة  121المانون رلم االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركةباحكام 

 وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 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 البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض. تلتزم الشركة بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون

وفً تارٌخ  2344انترناشٌونال لبلستٌراد والتصدٌر لصاحبها )أحمد دمحم مرسً عبلم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

التراخٌص  2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2553, وصؾ التؤشٌر:  لسنة تم تعدٌل النشاط 25255225

 :32نشاط خارج لانون  -البلزمة لمباشرة النشاط 

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،  1422لسنة  121االستٌراد والتصدٌر تلتزم الشركةباحكام المانون رلم 

 وال

 سٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهاتٌنشئ تؤ

 المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض. تلتزم الشركة بؤفراد حسابات مالٌة مستملة لبلنشطة الواردة بمانون

لصاحبها احمد دمحم مرسى عبلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الجملة والتجزئة انترناشٌونال لبلستثمار العمارى وتجارة  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاالشرط ٌسمط حمها 25255225وفً تارٌخ  2344

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32فى التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

االنشطة خارج لانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.

وفً تارٌخ  2344مرسً عبلم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انترناشٌونال لبلستٌراد والتصدٌر لصاحبها )أحمد دمحم -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذاالشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا و 25255225

 على ان ال تتمتع 2513لسنة  32الحوافز الواردة بمانون االستثماررلم 

ون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون.مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة االنشطة خارج لان

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

والجرانٌت والمماوالت العامة لصاحبها )سبلمه عبد اللطٌؾ سبلمه ابو طالب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العربٌة للرخام  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255253وفً تارٌخ  4451

وفً تارٌخ  4344ٌونٌكورن للتجارة لصاحبها )رٌهام مصطفى موسى رمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255253

وفً  4422جراند للتجاره والدعاٌه واالعبلن لصاحبها )عظٌمه عبد البله عبد اللطٌؾ بدوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255254تارٌخ 

تم 25255254وفً تارٌخ  4431الؽذائٌة لصاحبها ) منٌر صبلح الطن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العابد للمنتجات -  4

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 25255254وفً تارٌخ  4451الورلة للتجارة لصاحبها )خالد جمال عبده دمحم السٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 شركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارنوع ال
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وفً تارٌخ  4424جاما للطباعة لصاحبها )محمود سمٌر عبدالستار حسن السبحً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255256

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  4424 سٌجنتشر لصاحبها )جمبلت طه السٌدرمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  3

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25255256وفً تارٌخ  4444اٌكو فارم لصاحبها )محمود الملٌجىدمحم الملٌجى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4555سامً حمدي حامد الدوانسً( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها )السٌد  Apps Foxتطبٌمات فوكس  -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255256

 4514لصاحبها )اٌمان حسٌن ابراهٌم على مبارن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Property leadersلٌدرزبروبرتى  -  15

 ل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعد25255254ٌوفً تارٌخ 

تم تعدٌل 25255254وفً تارٌخ  4511چدار لصاحبها )احمد عبد المعز حسٌن عبد السٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  4516لم   خالد خلٌل لصاحبها )خالد خلٌل دمحم الشاعر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  12

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 4525الواحى لبلستثمار العماري والمماوالت العامة لصاحبها ) زكرى حسٌن دمحم الواحى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  4526المصرٌة لبلنشاءات لصاحبها )دمحم هشام احمد دمحم عبد الجواد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215

وفً  4535لصاحبها ) خالد فهمى عبد الجٌد شاهٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    OXERV STUDIOاوكسرؾ ستودٌو  -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215تارٌخ 

وفً تارٌخ  4534المودة لبلستثمار العمارى لصاحبها ) دمحم عبد الحمٌد على عبد الرحٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215

وفً  4544التشٌكً للتصنٌع وصٌانة السٌارات لصاحبها ) دمحم السعدنً دمحم احمد السعدنً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215تارٌخ 

وفً تارٌخ  4556،  سبك لٌده برلم   كابٌتال جٌت فورلاير استٌت لصاحبها )مارٌان مٌبلد بخٌت روفائٌل( ، تاجر فرد  -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255211

تم 25255211وفً تارٌخ  4565دي ام اس للبرمجٌات لصاحبها ) أٌه دمحم سعٌد هبلل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4565سٌوى لصاحبها ) وسام دمحم عبدالسبلم السٌد رمضان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المركز االفروا -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255211

 وفً تارٌخ 4532النٌل لمستلزمات طب االسنان لصاحبها ) ولٌد دٌاب ابو دخل هللا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212

 4526صناعات خمٌس للشفاطات ومخارج الهواء  لصاحبها ) خمٌس سٌد خمٌس سٌد دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212وفً تارٌخ 

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  4542محمود العانً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    روٌال لصاحبها ) محمود لٌس -  23

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار
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مٌنا لتجارة مواد التشطٌبات والدٌكورات الحدٌثة لصاحبها )مٌنا بطرس شنوده ؼبلاير( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 ٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعد25255213وفً تارٌخ  4654

تم 25255213وفً تارٌخ  4655هضبة الشام لصاحبها ) حٌدره احمد حسٌن الفضلً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل 25255213وفً تارٌخ  4613ده برلم   مكة للدواجن لصاحبها )ابراهٌم صالح حسٌن دمحم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  26

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  4613مكة للتجارة والتورٌدات الؽذائٌة لصاحبها ) اٌهاب فتحً حسٌن السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213

تم 25255213وفً تارٌخ  4614لتمور لصاحبها )تمام نور الدٌن ابو بكر تمام على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تمام ل -  22

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  4624، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Top Gearتوب جٌر  -  24

 ستثمارالتؤشٌر: ا

تم 25255216وفً تارٌخ  4625سوار الشام للحلوٌات لصاحبها )فوزى هٌثم الصفدي( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 4655ك لٌده برلم   المستمبل لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها ) دمحم احمد رافت احمد اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سب -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213وفً تارٌخ 

وفً  4653مطر لبلستثمار العمارى واستؽبلل المحاجر لصاحبها ) هشام مطر دمحم خمٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213تارٌخ 

 4652المجد لتجارة المبلبس الجاهزه  لصاحبها ) مجدى عبد الحمٌد احمد عبد الوهاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  4663لٌده برلم    مكسٌم لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) فإاد رشاد دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك -  34

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213

وفً تارٌخ  4635شكر لبلستثمار العمارى والمماوالت لصاحبها )شكرى احمد شكر احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213

وفً تارٌخ  4631ب لبلستثمار والتجاره لصاحبها )دمحم منصور ابراهٌم حسٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انجٌتا -  36

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213

وفً  4623م   الشرق االوسط لبلستثمار العماري والمماوالت لصاحبها )عادل ربٌع دمحم دمحم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  33

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212تارٌخ 

وفً تارٌخ  4654( لصاحبها احمد عبدالمادر عبدالمادر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    HAVANAهافانا )   -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255213

وفً تارٌخ  4351لصاحبها )دمحم فاروق احمد ٌعموب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    A2Z Spaceسبٌس اٌه تو زد -  34

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255214

تم تعدٌل 25255214وفً تارٌخ  4312وادي النٌل لصاحبها )محسن علً جبٌلً علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر: استثمار نوع الشركة , وصؾ

وفً تارٌخ  4323مإسسة الرٌس لصاحبها ) خالد بن دمحم بن ابراهٌم الرٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255214
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وفً تارٌخ  4315سبك لٌده برلم    االشراق للتجارة والمماوالت لصاحبها ) احمد علً احمد التماتٌبً ( ، تاجر فرد ،  -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255214

وفً تارٌخ  4316لصاحبها ) رٌمون مورٌس شكري بدوانً برسوم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Camrelكامرٌل  -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255214

تم 25255225وفً تارٌخ  4334لصاحبها ) اشرؾ سٌد حافظ دمحم ابو العبل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Lacesلٌسز  -  44

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  4343جرٌن بان للصناعات الكٌماوٌة  لصاحبها ) مجدى صبرى اسماعٌل دمحم شوشه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225خ تارٌ

وفً  4353المصرٌة الكوٌتٌة لبلستثمار العمارى لصاحبها )اسماعٌل عبدالبله عبدالحلٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225تارٌخ 

 4352الشرق االوسط النتاج حبٌبات الببلستٌن لصاحبها )هانً عبد المنصؾ دمحم احمد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225وفً تارٌخ 

( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها ) احمد فتحى عبد السبلم حسٌن  R.T FOR TECHNOLOGYار.تى للتكنولوجٌا   -  42

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255223وفً تارٌخ  4325

وفً تارٌخ  4345سهم االلكترونٌة لصاحبها ) دمحم سامً حمام دمحم اسماعٌل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255223

وفً تارٌخ  4255الكاشؾ لبلنتاج الفنى لصاحبها )خالد دمحم صبري ادٌب الكاشؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255224

وفً تارٌخ  4213لصاحبها ) مصطفً دمحم نبٌل بكر السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Elite Packاٌلٌت بان  -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

وفً تارٌخ  4212عادل اسماعٌل دمحم دمحم عبد العال لصاحبها ) عادل دمحم دمحم عبد العال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

وفً تارٌخ  4225المعادن لصاحبها ) عبد الداٌم احمد علً فرج ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   األفضل لتشؽٌل  -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

 وفً تارٌخ 4225اٌركول لتجارة الجملة والتجزئه لصاحبها )مفٌدة علً عبد الحمٌد علً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

وفً  4226الشافعى للتجارة والمماوالت  لصاحبها ) دمحم سمٌر عبد العال العزب الشافعى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225تارٌخ 

وفً تارٌخ  4232لصاحبها ) اشرؾ احمد مبارن عرابً ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    sell - Ectiveسلٌكتٌؾ  -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255226

وفً  4244الزٌادة لتجارة السٌارات والخدمات الطبٌة لصاحبها ) دمحم سمٌر دمحم نصر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255226تارٌخ 

لصاحبها )محمود ابراهٌم دمحم بدر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Car DemotshiHospitalدٌموتشى هوسبٌتل كار -  52

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255223وفً تارٌخ  4263
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وفً تارٌخ  4213) مصطفً دمحم نبٌل بكر السٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها Elite Packاٌلٌت بان  -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255223

وفً تارٌخ  4223مرٌرى لتجارة المواد الؽذائٌة لصاحبها )وائل دمحم صبلح مرٌرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل ن25255223

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 Best Tiers for: بٌست تاٌرز للتجارة الى 2442تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  1

Trading   

الى: انترناشٌونال لبلستثمار العمارى وتجارة  2344تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  2

 لصاحبها احمد دمحم مرسى عبلم   -الجملة والتجزئة 

 

 

 

 


