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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لصاحبها )منال حسنى  ALPHA   FOR  TRADING    AND   IMPORT   الفا للتجارة واالستيراد -  1

لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11125برقم  25255252، قيد فى  0555550555ى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمزة الهوار 

2512: 

يةتجاره الجمله والتجزئه لالالت والمعدات ومواد التعبئة والتغليف وخامات ومستلزمات البالستيك داخل المناطق النائ -  

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة  

2552لسنه  302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 االستيراد -

ردينفى شان سجل المستو 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

اكتوبر 2 - 8الحى  - 2اسواق التعمير  22، ، بجهة : حل رقم   

 لصاحبها )منال حسنى  ALPHA   FOR  TRADING    AND   IMPORT   الفا للتجارة واالستيراد -  2

عن وال ينشئ تأسيس الشركة اى  11125برقم  25255252، قيد فى  0555550555حمزة الهوارى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

 حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من

 . الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

أةة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشوعلى المنشأ  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

لواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز ا  

اكتوبر 2 - 8الحى  - 2اسواق التعمير  22مع ، بجهة : حل رقم   

 لصاحبها )منال حسنى  ALPHA   FOR  TRADING    AND   IMPORT   الفا للتجارة واالستيراد -  3

احكام القوانين  عن مراعاة 11125برقم  25255252، قيد فى  0555550555حمزة الهوارى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

 واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 8الحى  - 2اسواق التعمير  22نشاطها. ، بجهة : حل رقم   

 لصاحبها  N&Y PHARMA   ان اند واى فارما لتجارة الجملة والتجزئة لالدوية والمستلزمات الطبية -  4

عن بقانون  11121برقم  25255252، قيد فى  1555550555سف ادريس على محفوظ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  )يو

،وكذا ال تتمتع 2512لسنه  22االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  

الشيخ زايد -المحور المركزى الجنوبى  34-المبنى االدارى التجارى بالزا 351نشاطها. ، بجهة : وحدة اداريةرقم   

 لصاحبها  N&Y PHARMA   ان اند واى فارما لتجارة الجملة والتجزئة لالدوية والمستلزمات الطبية -  5

عن أنشطة من  11121برقم  25255252، قيد فى  1555550555ف ادريس على محفوظ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  )يوس

2512لسنة  22داخل قانون االستثماررقم  : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائية-

ية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطبيعية واالغذية الخاصةتجارة الجملة والتجزئة لالدوية والمكمالت الغذائ - . 

2512لسنة  22أنشطة من خارج قانون االستثماررقم  : 

 التصدير -

شاةتلتزم المنشاة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المن  

 34-المبنى االدارى التجارى بالزا 351بالمزايا والحوافز الواردة ، بجهة : وحدة اداريةرقم  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع

الشيخ زايد -المحور المركزى الجنوبى   

، قيد فى  255550555لصاحبها )احمد عبد الخالق احمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ZADIA زاديا للبرمجيات -  6

2512لسنة  22طة من داخل ق عن انش 11133برقم  25255252 : 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

صوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المحتوي اإللكتروني ب -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 الدعاية واالعالن -

الهرم -الكوم االخضر -الملك فيصل  114بالعقاررقم  -بالدور العاشربعد االرضى  152على ، بجهة : شقة   

، قيد فى  255550555لصاحبها )احمد عبد الخالق احمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ZADIA زاديا للبرمجيات -  7

لة عدم مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حاعن المنشأة االلتزام بأفراد حسابات  11133برقم  25255252

 التزام المنشأة بهذا

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مر  

الهرم -الكوم االخضر -الملك فيصل  114بالعقاررقم  -بالدور العاشربعد االرضى  152نشاطها. ، بجهة : شقة   
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم  25255250، قيد فى  15555550555رأس ماله ،   الروشن لصاحبها )أمل عبد الله على عامر(  ، تاجر فرد ، -  8

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11115 : 

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية -

ةة والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائي  

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

ش الملك فيصل 82إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا ، بجهة :  -  

برقم  25255250، قيد فى  15555550555الروشن لصاحبها )أمل عبد الله على عامر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

عن السياحية( والمؤتمرات والحفالت العامة)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل 11115  

 (معرض على حده

بهذا قلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأةعلى المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مست  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا  

ش الملك فيصل 82نشاطها ، بجهة :   

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمود السيد السيد الصباغ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   TARGETتارجت للبرمجيات -  10

أنواعها عمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلفعن أ 11182برقم  25255211  . 

 .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -احمد عرابى 18طها ، بجهة : نشا  - 

، قيد فى  255550555زياده لتصنيع االلومنيوم لصاحبها ) عمرو محمد محمد زياده الجمال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ارية رات السعن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلومنيوم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرا 11121برقم  25255215

  وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

الهرم -من ش اللبينى -ش حسن عبدالعزيز  05لمباشرة نشاطها ، بجهة :    - 

برقم  25255213، قيد فى  1555550555بريسكا لصاحبها ) كرم صالح أحمد قناوي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

22ون نشاط داخل قان -عن  11242 : 

 .تجاره الجمله والتجزئه -

22نشاط خارج قانون  - : 
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 .التوريدات العمومية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

اخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر  

الجيزة -جزيرة الدهب  -شارع عبدالمنعم رياض  21نشاطها. ، بجهة :   - 

،  1555550555الشروق لتشكيل وتصنيع المعادن لصاحبها )سعيد مصطفي محمود مصطفي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

وتصنيع وتجهيز االجهزه المنزليهعن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  11423برقم  25255220قيد فى   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

قه المنط -) بالمرحله الثانيه غير المرفقه بقطاع الصناعات الخشبيه 01 - 05 - 38 - 32نشاطها. ، بجهة : قطع االراضي ارقام )

الواسطى -ناعيه بكوم ابو راضي الص  - 

 055550555الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد الفتاح عبد الحليم يوسف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11428برقم  25255220، قيد فى  : 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيةداخل  

و مراعاة قراررئيس 2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302جمهوريه مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

غذائيةتوريد المواد ال  

، بجهة : عمارة  على المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة

اكتوبر 2 -المحور المركزى  -امام مدينة الثقافة والعلوم  - 32رقم   

 055550555الفتاح عبد الحليم يوسف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد -  15

عن بهذا 11428برقم  25255220، قيد فى   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المحور المركزى  -امام مدينة الثقافة والعلوم  - 32نشاطها ، بجهة : عمارة رقم   

برقم  25255222، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالم سمسم لصاحبها )رانيا نبيل ابراهيم توفيق(   -  16

2512لسنة  22عن انشطة داخل قانون االستثماررقم  11442 : 

 .انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل التكنوجيا-

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 
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ية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبيناقامة وتشغيل وادارة مركزتدريب لتنم - . 

تزامتلتزم الشركة/المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم ال  

ش  115، بجهة : لسنه  22الشركة / المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 

الهرم-الهرم  

برقم  25255222، قيد فى  155550555عالم سمسم لصاحبها )رانيا نبيل ابراهيم توفيق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

،2512عن  11442  

 .وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-ش الهرم 115نشاطها. ، بجهة :   

،  15550555لصاحبها )وائل احمد مدحت علي صدقى  مصطفى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Betza  Khna  بيتزا خانة -  18

22عن انشطة داخل قانون  11442برقم  25255222قيد فى   

جتجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية والبيتزا بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خار  

ملوزراء رقالوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ا  

2552لسنه  302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  350  

22انشطة خارج قانون   

اعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

اكتوبر 2 -الفردوس  -المجاورة االولى  - 12قطعة  -بلوك ب  - 1المأكوالت ، بجهة : محل   

،  15550555لصاحبها )وائل احمد مدحت علي صدقى  مصطفى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Betza  Khna  بيتزا خانة -  19

عن و التيك اواى والبيتزا 11442برقم  25255222قيد فى   

شأةالواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام المنمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة   

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

لوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين وال  

اكتوبر 2 -الفردوس  -المجاورة االولى  - 12قطعة  -بلوك ب  - 1نشاطها ، بجهة : محل   

، قيد فى  0555355555ام درمان للتجاره لصاحبها ) مصعب عبد الحميد بشير عبد الحميد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

22عن " انشطه داخل ق  11440برقم  25255220 : 

 تجاره الجمله والتجزئه-

قة شبه االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منط -

لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552سنة ل 305جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

2552 . 
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

22انشطه خارج ق  " : 

  اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات -

 التصدير -

* جهة : محل مع االلتزام بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام بهذا ، ب

ارض اللواء-ش عبد الرحيم عبد المحسن  4بالعماره رقم   - 

، قيد فى  3555550555ام درمان للتجاره لصاحبها ) مصعب عبد الحميد بشير عبد الحميد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

، وكذا 2512لسنه  22عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  11440برقم  25255220

 التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

اطها ، بجهة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ض اللواءار-ش عبد الرحيم عبد المحسن  4: محل بالعماره رقم   - 

 11484برقم  25255235، قيد فى  055550555افاميا للصناعة لصاحبها )نهاد خالد الفارس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

ات السارية عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتكسير جميع أنواع المكسرات. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار

اكتوبر 2 -مخازن الشباب  -م 355/  322ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : قطعة وعلى الشركة الحصو - 

لصاحبها )بدر احمد بدر احمد عبدالغنى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    MOMENTO  مومينتو للمالبس الجاهزة -  23

ع لتصنيع المالبس الجاهزةعن افامة وتشغيل مصن 11301برقم  25255218، قيد فى  105550555  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشوربجى-ش النجمي 40نشاطها. ، بجهة :   - 

، قيد فى  055550555كوينز فاشون لتصنيع المالبس لصاحبها )عبد السالم عبده على العماد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس 11054برقم  25255235  

ة شبه جزيرة سيناء فيلزمتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطق  

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الطوابق -ش مسجد الرحمه متفرع من كعابيش  20نشاطها. ، بجهة : برج السالم   

،  05550555الهدى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها )هدى احمد موسى فرج(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

حكام لمواد الغذائية والزيوت . مع مراعاة اعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف ا 11052برقم  25255235قيد فى 

ش التوحيد  3القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

الوراق -من شارع كورنيش النيل   - 

، قيد فى  055550555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعيد حسين لالستثمار العقاري  لصاحبها ) سعيد حسين محمد حسين  -  26

على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون  2512لسنة  22عن الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  11013برقم  25255231

نشأة الحصول ية وعلى الماالستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السار

 -المعتمدية  -شارع شعبان الفيومي  0الدور الثاني بالعقار رقم  2على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شقة 

 - كرداسة
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يد فى ، ق 055550555سعيد حسين لالستثمار العقاري  لصاحبها ) سعيد حسين محمد حسين (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

22عن " نشاط داخل قانون  11013برقم  25255231 : 

ة شبه جزيرة االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق

2552لسنة  302جمهورية رقم وما ورد بقرار رئيس ال 2552لسنة  305سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   . 

22نشاط خارج قانون  " : 

 .المقاوالت العامة -

بهذا الشرط يسقط  على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة

كرداسة -المعتمدية  -شارع شعبان الفيومي  0رقم الدور الثاني بالعقار  2حقها فى التمتع بالمزايا و ، بجهة : شقة   - 

، قيد  055550555حلمك للبرمجيات والخدمات الرقمية لصاحبها )محمد احمد ابراهيم محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

لف أنواعهابمخت عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 11222برقم  25255212فى   . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها أعمال -  . 

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

اكتوبر 2 -الحى الخامس  -المجاوره الثالثه 258بالعقار رقم  4أعمال التوصيف ، بجهة : شقه رقم  -  

، قيد  055550555اهيم محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حلمك للبرمجيات والخدمات الرقمية لصاحبها )محمد احمد ابر -  29

عن والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 11222برقم  25255212فى   

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار  

اكتوبر 2 -الحى الخامس  -المجاوره الثالثه 258بالعقار رقم  4نشاطها ، بجهة : شقه رقم   

،  1555550555العاصمة لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )ياسر ابراهيم محمد صالح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11231برقم  25255212د فى قي : 

 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا -

رئيسوما ورد بقرار 2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنة  302الجمهوريةرقم  . 

متجارة الجملة والتجزئةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلز -  

ابراج  - 1برج رقم  -و ، بجهة : الدور الخامس  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

اكتوبر2 -المحور المركزى  -برعى بالزا   
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،  1555550555 العاصمة لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )ياسر ابراهيم محمد صالح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  31

عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 11231برقم  25255212قيد فى   

اكتوبر2 -المحور المركزى  -ابراج برعى بالزا  - 1برج رقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس   

،  1555550555اسر ابراهيم محمد صالح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العاصمة لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )ي -  32

عن مراعاة قراررئيس جمهوريه 11231برقم  25255212قيد فى   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

 التوريدات العمومية -

بهذا مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأةعلى المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

اكتوبر2 -المحور المركزى  -ابراج برعى بالزا  - 1برج رقم  -حكام القوانين واللوائح ، بجهة : الدور الخامس مع مراعاة ا  

 25255212، قيد فى  05550555ايجيبت لصاحبها )حسام صالح الدين عبدالحميد عبدالعليم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

2512لسنة  22اررقم عن أنشطة من داخل قانون االستثم 11232برقم  : 

عليها أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب - . 

 .ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية -

2512لسنة  22أنشطة من خارج قانون االستثماررقم  : 

مة وصيانة السياراتإقامة وتشغيل مركز خد -  . 

 .التوريدات العمومية -

ركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش  

الهرم -ترعة المنصورية سابقا-طريق ابو الهول السياحى-ناصية ش الحلو 2بهذا الشرط ، بجهة :   

 25255212، قيد فى  05550555حبها )حسام صالح الدين عبدالحميد عبدالعليم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايجيبت لصا -  34

،وكذا ال تتمتع 2512لسنه  22عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  11232برقم   

دة بذات القانوناألنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الوار  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ترعة المنصورية سابقا-طريق ابو الهول السياحى-ناصية ش الحلو 2نشاطها ، بجهة :   

، قيد فى  1555550555ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )محمد محمد على محمد على   TECHIPتك شيب -  35

 عن صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير 11233برقم  25255212

 االلكترونيات و مراكز
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 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

يف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوص -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

اكتوبر 2 -حدائق أكتوبر -كمبوند بيت المصرية - 32عمارة  - 1إنتاج وتطوير النظم المدمجة ، بجهة : شقة  -  

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمد محمد على محمد على ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    TECHIPتك شيب -  36

عن وتشغيلها والتدريب عليها 11233برقم  25255212  . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -حدائق أكتوبر -كمبوند بيت المصرية - 32عمارة  - 1نشاطها ، بجهة : شقة   

 11325برقم  25255212، قيد فى  555055505أيديا لصاحبها )احمد محمد على ابو عطيه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  : 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 الدعاية واالعالن -

بهذا راد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأةعلى المنشأة االلتزام بأف  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

العجوزه -المهندسين  -ك من ش احمد عرابى ش اسماعيل حبرو 4االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات ، بجهة :   

 11325برقم  25255212، قيد فى  055550555أيديا لصاحبها )احمد محمد على ابو عطيه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 عن و الحوافز الواردة بذات القانون

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

العجوزه -المهندسين  -ش اسماعيل حبروك من ش احمد عرابى  4نشاطها. ، بجهة :   

، قيد فى  155550555االخالص لتصنيع المالبس لصاحبها )محمد صالح عبد الشافي ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

صنع لتصنيع المالبسعن اقامة وتشغيل م 11415برقم  25255224  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -ش السنترال  08نشاطها ، بجهة :   

 155550555رأس ماله ،   تشيزوفرنيا لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )محمد رضا منصور عمر فج النور(  ، تاجر فرد ، -  40

22عن انشطه خارج ق  11350برقم  25255212، قيد فى  : 

 تجاره الجمله والتجزئه

 داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

302عاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم و مرا2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2552لسنه   

22انشطه خارج ق  : 

كوالتاقامة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأ  

 و التيك اواى

اكتوبر 2 -الحي التاني  -المجاوره التانيه - 323ه تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل ، بجهة : قطع - 

 155550555تشيزوفرنيا لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )محمد رضا منصور عمر فج النور(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

عن لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه 11350برقم  25255212، قيد فى   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحي التاني  -المجاوره التانيه - 323نشاطها ، بجهة : قطعه  - 

، قيد فى  055550555،  لصاحبها )محمود سليمان احمد محمد سكران(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  jarvis  جارفس -  42

عن والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 11253برقم  25255211  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المحور المركزى -االمريكية 2برج  -3نشاطها ، بجهة : لدور  

، قيد فى  055550555لصاحبها )محمود سليمان احمد محمد سكران(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   jarvis  جارفس -  43

أنواعها عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 11253برقم  25255211  . 

عليها واعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء ق -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

نظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج وتطوير ال -  . 

اكتوبر 2 -المحور المركزى -االمريكية 2برج  -3أعمال التوصيف ، بجهة : لدور -  

 لصاحبها )عادل محمد ابراهيم عبد  INNOVATION  VALLEY  وادى االبتكار لتقنية المعلومات -  44

عن صناعةتكنولوجيا المعلومات و  11322برقم  25521225، قيد فى  055550555الرحمن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

بمختلف أنواعها أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

حدائق االهرام -لبوابة االولى ا -أ  2ش  - 244عمارة  - 35إدخال البيانات ، بجهة : شقةرقم  -  

 لصاحبها )عادل محمد ابراهيم عبد  INNOVATION  VALLEY  وادى االبتكار لتقنية المعلومات -  45

عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 11322برقم  25255212، قيد فى  055550555الرحمن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    

. 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها أعمال التوصيف والتصميم -  . 

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

البوابة االولى  -أ  2ش  - 244عمارة  - 35إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ، بجهة : شقةرقم  -

حدائق االهرام -  

االبتكار لتقنية المعلوماتوادى  -  46   INNOVATION  VALLEY  لصاحبها )عادل محمد ابراهيم عبد 

عن المعلومات 11322برقم  25255212، قيد فى  055550555الرحمن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

تراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال  

حدائق االهرام -البوابة االولى  -أ  2ش  - 244عمارة  - 35نشاطها. ، بجهة : شقةرقم   

لصاحبها ) السيد محمد خميس عطيه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ATTYA  عطية فور برودكشن اند ادفرتيزنج -  47

2512لسنة  22ة من داخل ق عن " انشط 11182برقم  25255211، قيد فى  1555550555  : 

فى ذلك من  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما -

 تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات "

2512لسنة  22ة من خارج ق انشط "  : 

  الدعاية واالعالن -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت -

شارع  18 على المنشاة االلتزام بأفراد حسابات مال?ة مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام ، بجهة :

العجوزه -احمد عرابى   - 

زنجعطية فور برودكشن اند ادفرتي -  48   ATTYA    ، لصاحبها ) السيد محمد خميس عطيه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله

عن المنشاة بهذا الشرط ?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة  11182برقم  25255211، قيد فى  1555550555

قانونار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات العلى ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثم 2512بقانون االستثمار رقم ?? لسنة   

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش 

العجوزه -شارع احمد عرابى  18بجهة :   - 

، قيد فى  055550555صالح الزبيري(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الزبيري انترناشيونال لصاحبها )عمار محمد عبدالباري  -  49

22عن نشاط داخل قانون  11305برقم  25255218 : 

 .تجاره الجمله والتجزئه

22نشاط خارج قانون  : 

 .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -

بهذااالستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

فيصل -شارع العشرين من شارع التحرير 25ات السارية وعلى ، بجهة : مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار  

، قيد فى  055550555الزبيري انترناشيونال لصاحبها )عمار محمد عبدالباري صالح الزبيري(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 11305برقم  25255218  

فيصل -شارع العشرين من شارع التحرير 25، بجهة :  نشاطها.  

، قيد  055550555حورس لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )سامح صالح قرني احمد عباس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

22عن انشطه خارج ق  11333برقم  25255212فى  : 

 تجاره الجمله والتجزئه

 داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

22انشطه خارج ق  : 

 التوريدات العموميه

شأهلمنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنتلتزم ا  

ناصيه شبرامنت بجواردار شقائق النعمان 2بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، قيد  055550555رني احمد عباس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حورس لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )سامح صالح ق -  52

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22عن الواردة بقانون االستثماررقم  11333برقم  25255212فى   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري  

ناصيه شبرامنت بجواردار شقائق النعمان 2نشاطها. ، بجهة :   

، قيد  055550555القدس لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )كريم فكرى يوسف حبشى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

2512لسنة  22داخل قانون االستثماررقم عن انشطة 11342برقم  25255212فى  : 

وما ورد بقراررئيساالستثمار العقارى  2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 )بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا

2552لسنة  302الجمهوريةرقم  ). 

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

مقاوالت العامةتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل بكل نشاط على حدا وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرطال . 

العجوزه-ارض اللواء-ش الشهداء 28يسقط حقها ، بجهة :   

، قيد  055550555والمقاوالت لصاحبها )كريم فكرى يوسف حبشى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   القدس لالستثمار العقارى -  54

،وكذا ال تتمتع  2512لسنه  22عن في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  11342برقم  25255212فى 

 األنشطة خارج

لقانونقانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات ا . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه-ارض اللواء-ش الشهداء 28نشاطه ، بجهة :   

 52552222، قيد فى  055550555مصطفى لالقمشة لصاحبها )مصطفى انور محمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

2512لسنة  22عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  11424برقم  : 

 تجارة الجملة والتجزئة لالقمشة -

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 ركة توريدتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش

 االقمشة

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

الشيخ زايد - 4المجاورة -11الحى -0ت/ 4مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : عمارةرقم   

 25255222، قيد فى  055550555مصطفى لالقمشة لصاحبها )مصطفى انور محمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

تراخيص الالزمة لمباشرةعن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال 11424برقم   

الشيخ زايد - 4المجاورة -11الحى -0ت/ 4نشاطها ، بجهة : عمارةرقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

أس ماله ،  اللحام لتجاره الجمله والتجزئه وتصدير المنتجات الغذائيه لصاحبها )محمد نبيل خالد اللحام(  ، تاجر فرد ، ر -  57

22ل ق عن انشطه داخ 11428برقم  25255222، قيد فى  055550555 : 

 تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات الغذائيه

عداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا م  

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552 لسنه  

22انشطه خارج ق  : 

 التصدير

شأهتلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المن  

اكتوبر 2 -الحي الثالث  -مجاوره الخامسه -سنتر الفيروز - 2بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا ، بجهة : محل  - 

أس ماله ،  اللحام لتجاره الجمله والتجزئه وتصدير المنتجات الغذائيه لصاحبها )محمد نبيل خالد اللحام(  ، تاجر فرد ، ر -  58

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22عن والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  11428برقم  25255222، قيد فى  055550555  

انات والحوافز الواردة بذات القانوناألنشطة خارج قانون االستثماربالضم  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحي الثالث  -مجاوره الخامسه -سنتر الفيروز - 2نشاطها ، بجهة : محل  - 

اتاف اى بى بى ار للتنمية واالستشار -  59  FEBPR   ، لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11283برقم  25255212، قيد فى  1555550555 : 

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ويشترط  

 الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 - 08عمارة  -بالدور الثانى  22انات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ، بجهة : شقة تربية جميع أنواع الحيو

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -الخمائل   

لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  60

عن أو اللحوم 11283برقم  25255212، قيد فى  5055515555 . 

ومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح . 

 . إقامة المزارع السمكية

 تربيه الخيول

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصهأقامه او اد  

 لالستصالح واالستزراع

 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطةداخليه عالجية أو طبيةبشرط أن

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22سنويا بالمجان ، بجهة : شقة % 15تقدم   

لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  61

عن من عدد األسرة التي يتم شغلها 31128برقم  25255212، قيد فى  1555550555  

صة إعمالتلتزم المنشأة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخص  

 شئونها

 .إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية

اد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعيةاعد  . 

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية

 -يوليو  22محور  -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة ، بجهة : شقة 

 الشيخ زايد

لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  62

عن للمشروعات 11283برقم  25255212، قيد فى  1555550555  . 

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

لق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراساتتقديم االستشارات )فيما عدا ما يتع -  

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات

س المال والئحته التنفيذيةمن قانون سوق رأ 22العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

كتابة كمبيوتر( –تليفون  –تصوير  -تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس -  

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22إقامة و تنظيم ، بجهة : شقة  -  

الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لصاحبها )احمد عبد FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  63

عن المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفالت العامة)بشرط  11283برقم  25255212، قيد فى  1555550555

 استصدار التراخيص الالزمة لكل

 (معرض على حده

جير التمويلىبيع وشراء وتأجير المعدات واآلالت الزراعية فيما عدا التأ -  

 تسويق الحلويات والمخبوزات -

بهذا على المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة  

ععلى ان ال تتمت 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات ، بجهة : شقة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  64

عن و الحوافز الواردة بذات القانون 11283برقم  52552122، قيد فى  1555550555  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22نشاطها ، بجهة : شقة   

، قيد فى  055550555مال لالستثمار العقاري لصاحبها )فرج جمال محمد حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرج ج -  65

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22عن الواردة بقانون االستثماررقم  11018برقم  25255231  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

كرداسة -المعتمدية -شارع شعبان الفيومي  0نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد فى  055505555فرج جمال لالستثمار العقاري لصاحبها )فرج جمال محمد حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

22عن نشاط داخل قانون  11018برقم  25255231 : 

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

س الجمهوريةرقموما ورد بقراررئي 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

22نشاط خارج قانون  : 

 .المقاوالت العامة -

بهذا على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

كرداسة -المعتمدية -مي شارع شعبان الفيو 0الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز ، بجهة :  - 

لصاحبها ) أيوب ) محمد رحمي ( عبدالحليم العفوري (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Sweet House بيت األصالة النابلسية -  67

عن " تجاره الجمله والتجزئه للحلويات الشرقية والغربية 11028برقم  25255231، قيد فى  055550555 . 

اطها ، بجهة واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش مع مراعاة أحكام القوانين

الحي السابع -سيتي مول  -الدور األرضي بالعقار رقم هـ علي الدين  12،  12: محلين رقم   - 

 05550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها ) عبد الله فرغلى بيومى السيد حلبص (   BATTERY SHOP  باترى شوب -  68

2512لسنة  22عن " انشطة من داخل ق  11035برقم  25255231، قيد فى   : 

ما عدا منطقة تجاره الجمله والتجزئه لبطاريات السيارات والموتوسيكالت داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة في -

و مراعاة قرار رئيس  2552لسنة  305مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

2552لسنه  302جمهوريه مصر العربية رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  "  : 

  التوريدات العمومية -

 -الدور االرضى  - 2، بجهة : محل رقم  على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى

الدقى -شارع عبد الحميد لطفى  42العقار رقم   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 05550555لصاحبها ) عبد الله فرغلى بيومى السيد حلبص (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   BATTERY SHOP  باترى شوب -  69

دة يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوار عن حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 11035برقم  25255231، قيد فى 

قانون  على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات ال 2512لسنة  22بقانون االستثمار رقم 

اطها . ، يص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخ

الدقى -شارع عبد الحميد لطفى  42العقار رقم  -الدور االرضى  - 2بجهة : محل رقم   - 

برقم  25255222، قيد فى  1055550555فابريكه لصاحبها )ابراهيم خليل ابراهيم محمد كامل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

2512لسنة  22ماررقم عن انشطة داخل قانون االستث 11442 : 

 تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات -

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 إقامة وتشغيل مركزصيانة وتجديد السيارات وتقديم خدمات السمكرة والدهان واصالح عفشة وكهرباء وميكانيكا-

 .للسيارات

ركةالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز م  

شارع احمد  22،وكذا ، بجهة :  2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 

الدقى -بين السرايات -الزيات  - 

برقم  25255222، قيد فى  1055550555راهيم محمد كامل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فابريكه لصاحبها )ابراهيم خليل اب -  71

عن التتمتع 11442  

 . األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

زمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الال  

الدقى -بين السرايات -شارع احمد الزيات 22نشاطها. ، بجهة :   - 

برقم  25255222، قيد فى  155550555لصاحبها )سيد حسنى محمد محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    S.H اس اتش -  72

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات 11448  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الجيزه -مراد  -ش  38نشاطها ، بجهة :   

، قيد فى  055550555لصاحبها )سارة محمودمحمد أمين ندا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GreenHat جرين هات -  73

22عن نشطةداخل قانون  11254قم بر 25255211 : 

 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-1

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - يبيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد الب  

 .عليها

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 3

4 - وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

المهندسين -شارع السودان  255العلمي ، بجهة :   - 

، قيد فى  055550555لصاحبها )سارة محمودمحمد أمين ندا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GreenHat جرين هات -  74

عن والثقافي والفني 11254برقم  25255211 . 

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية

ئهتجاره الجمله والتجز . 

22أنشطة خارج قانون  : 

 .الدعاية واإلعالن -

 إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التصاريح الالزمة لكل معرض -

 .(علي حدة

 .التوريدات العمومية -

بهذار و فى حالة عدم التزام الشركةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثما  

المهندسين -شارع السودان  255الشرط يسقط حقها فى ، بجهة :   - 

، قيد فى  055550555لصاحبها )سارة محمودمحمد أمين ندا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GreenHat جرين هات -  75

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22نون االستثماررقم عن التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقا 11254برقم  25255211  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -شارع السودان  255نشاطها. ، بجهة :   - 

، قيد فى  055550555األصدقاء لتصنيع الالفتات لصاحبها )ماجدمحمد عبدالله الجارحي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

2512لسنة  22عن نشطةداخل قانون  11528برقم  25255254  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الالفتات االعالنية

ت العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عداتجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعا  

و2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 التوريدات العمومية

 الدعاية واالعالن

وراق العرب -ش عبدالسميع رحيم من ترعة السواحل  3مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز ، بجهة :   

، قيد فى  555055505األصدقاء لتصنيع الالفتات لصاحبها )ماجدمحمد عبدالله الجارحي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

عن مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام المنشأة 11528برقم  25255254  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

الحوافز الواردة بذات القانون االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

وراق العرب -ش عبدالسميع رحيم من ترعة السواحل  3نشاطها ، بجهة :   

 11243برقم  25255213، قيد فى  05550555، رأس ماله ،  أفنجر لصاحبها )محمود كمال كامل محمود(  ، تاجر فرد  -  78

 عن االتصاالت وخدمات االنترنت

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

راكتوب 2 - 2مج  - 2الحى  - 2113ق  -نشاطها. ، بجهة : مكتب بالدور االرضى  - 

ه ،  ديجيتال للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها )منةالله كامل عيد فرحات ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  79

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزة االلكترونية 11242برقم  25255213، قيد فى  1555550555  

عليها بيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريباعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد ال  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر اول 2-1مجاورة-3الحى -2بلوك -122نشاطها. ، بجهة : قطعة   

، قيد فى  155550555ه لصاحبها )نوره شكري متولي عبده(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نوره لتجاره الجمله والتجزئ -  80

عن تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الجاهزه 11313برقم  25255212  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

فيصل -عمارات منتصر 35ة : نشاطها ، بجه  

، قيد فى  15555550555تراى مكس لصاحبها )صالح محمد المتولى محمد ابو الخير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 11312برقم  25255212  

اكتوبر 2 -م شباب  355بالمنطقة الصناعية  - 218رقم نشاطها. ، بجهة : مصنع  - 

، قيد فى  15555550555تراى مكس لصاحبها )صالح محمد المتولى محمد ابو الخير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  11312برقم  25255212 : 

كريليكيةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد االسمنتيه واإل -  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التوريدات العمومية -

بهذا على المنشاة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشاة  

على ان ال تتمتع 2512 لسنة 22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

اكتوبر 2 -م شباب  355بالمنطقة الصناعية  - 218مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : مصنع رقم  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم  25255212، قيد فى  155550555الشرق للتجارة لصاحبها )سالم عوده جمعه سالمه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

عن تجاره الجمله والتجزئه 11318  

* 22انشطه خارج ق : 

 التوريدات العمومية

قطلة عدم االلتزام بهذا الشرط يسمع االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حا  

على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون 2512لسنة  22حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   

الهرم -ش طه عبد العزيز من ش ترسا34نشاطها ، بجهة :   

، قيد  1555550555عبدالمجيد للمواد الغذائية لصاحبها )عبدالمجيد سيد احمد عبدالمجيد السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

ائية زئه للمواد الغذائيةبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النعن تجاره الجمله والتج 11412برقم  25255220فى 

 والمناطق خارج الوادي

305القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الوراق -طناش  -نشاطها. ، بجهة : شارع مهدي العربي   

،  0555550555، رأس ماله ،   االنوار الشاميه لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )عبدالله عبد الهادي العجي(  ، تاجر فرد -  85

22عن انشطه داخل ق  11228برقم  25255212قيد فى  : 

 تجاره الجمله والتجزئه

 داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

302مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم و 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

22انشطه خارج ق  : 

كوالتاقامة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأ  

 و التيك اواى

 -الحي الرابع  -سنتر المدينه التجاري  -الدور االرضي  - 28محل تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل ، بجهة : 

اكتوبر 2 -المحور المركزي   

،  0555550555االنوار الشاميه لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )عبدالله عبد الهادي العجي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

ون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأهعن لألنشطة الواردة بقان 11228برقم  25255212قيد فى   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  

اكتوبر 2 -المحور المركزي  -الحي الرابع  -سنتر المدينه التجاري  -الدور االرضي  - 28نشاطها ، بجهة : محل   

، قيد فى  055515555جاما للتجارة لصاحبها )احمد سامي عبدالرؤوف عبدالمقصود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

22عن انشطةداخل قانون  11285برقم  25255212  

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا

و2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

ةما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم في  

العمرانية -ش السالم  22شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ، بجهة :   

، قيد فى  155550555جاما للتجارة لصاحبها )احمد سامي عبدالرؤوف عبدالمقصود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

رئيس الجمهوريةرقموما ورد بقرار 2552لسنة  305عن رقم  11285برقم  25255212  

302لسنة  2008 .  

22انشطة خارج قانون   

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

شأةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام المن  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22ردة بقانون االستثماررقم بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوا  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

العمرانية -ش السالم  22مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة :   

، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جاما للتجارة لصاحبها )احمد سامي عبدالرؤوف عبدالمقصود( -  89

عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 11285برقم  25255212  

العمرانية -ش السالم  22نشاطها ، بجهة :   

، قيد فى  1555550555سنابل للصناعات الهندسية لصاحبها )احمد سيد  محمد مرسى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

ناعة عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزه كهربائيه ومنزليه والمعدات واالالت التى تستخدم لص 11280برقم  25255212

 االجهزة

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية السادسة - 1أ /  24مصنع  بالقطعةرقم نشاطها ، بجهة :   

 055550555اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  91

على ان ال تتمتع االنشطة خارج  2512لسنة  22عن و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  11383برقم  25255224، قيد فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لى المنشأة قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

الدقى -ش المحالوى  0الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :   - 

ت والتدريبجريترز للبرمجيا -  92   GREATERS   ، 055550555اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله 

2512لسنة  22عن " انشطة من داخل ق  11383برقم  25255224، قيد فى   : 

م موافقة الهيئة اء فيلزتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سين -

لسنه  302و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  2552لسنة  305مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

2552 

البيانات و  صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز "

شطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجيأن  .  

الدقى -ش المحالوى  0، بجهة :  -  - 

 055550555اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  93

مختلف تصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بعن أعمال التوصيف والتحليل وال 11383برقم  25255224، قيد فى 

 . أنواعها

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  .  

  . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

ات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونيةإدخال البيان -  .  

  . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

  . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

الدقى -ش المحالوى  0أعمال ، بجهة :  -  - 

 055550555اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  94

عن التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 11383برقم  25255224، قيد فى    

  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

نتاالتصاالت وخدمات االنتر -  

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  . 

  إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

لومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المع - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

الدقى -ش المحالوى  0، بجهة :  -  - 

 055550555اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  95

ى رقمي شطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوعن األن 11383برقم  25255224، قيد فى 

 .بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  "  : 

ىاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية على التسويق والتدريب على منصات التسويق الرقم -   

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

بهذا الشرط  على المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مال?ة مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشاة

الدقى -ش المحالوى  0يسقط حقها فى التمتع بالمزايا ، بجهة :   - 

برقم  25255224، قيد فى  155550555ود حنفي محمود (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اطفال الغد لصاحبها ) كريمة محم -  96

2512لسنة  22عن " انشطة داخل قانون  11382  

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

2512لسنة 22انشطة خارج قانون  "  

داد و تنمية و تدريب مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبيناقامة و تشغيل و ادارة  مركز ألع "   .  

نشأة بهذا الشرط مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الم 

شارع  -، مع عدم ، بجهة : الدور االرضي 2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

عرب النعام -منزل ملك / ابراهيم محمد عيسى  -بجوار مدرسة بيبرس  -المتفرع من شارع الباجوري  -المنصوري   - 

برقم  25255224، قيد فى  155550555اطفال الغد لصاحبها ) كريمة محمود حنفي محمود (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

عن تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون 11382 . 

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش 

مد منزل ملك / ابراهيم مح -بجوار مدرسة بيبرس  -ن شارع الباجوري المتفرع م -شارع المنصوري  -بجهة : الدور االرضي 

عرب النعام -عيسى   - 

النجوم لصناعة السينما واإلنتاج الفني  لصاحبها ) عصام حسن عبد القوى مصباح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

22عن " انشطه داخل ق 11432برقم  25255220، قيد فى  15555550555 : 

ى ذلك من صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما فنشاط 

 تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

22انشطه خارج ق  : 

تلفزيونية و كافة االعمال سالت االذاعيه و الاالنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسل -

تصحيح الوان -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت  -الفنيه من (تصوير  ( 

* العياط -ش المدبح  3تلتزم المنشاه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي ، بجهة :   - 

صام حسن عبد القوى مصباح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  النجوم لصناعة السينما واإلنتاج الفني  لصاحبها ) ع -  99

 عن مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا 11432برقم  25255220، قيد فى  15555550555

تتمتع األنشطة خارج قانون  ، وكذا ال2512لسنه  22الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

أة الحصول االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنش

العياط -ش المدبح  3على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :   - 

برقم  25255224، قيد فى  05550555ه هاشم حبيب هاشم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سوق الجوكر لصاحبها ) عبدالل -  100

2512لسنة  22عن " انشطة داخل قانون االستثمار رقم  11382 : 

 تجارة الجملة والتجزئة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثمار رقم  " : 

 .التوريدات العمومية وباالخص توريد المالبس الرياضية -

سقط حقها في تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدا وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ي

شطة خارج قانون االستثمار بالضمانات ، وكذا التتمتع األن2512لسنه  22التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

 .والحوافز الواردة بذات القانون

فيصل -ش العشرين 23مع مراعاة ، بجهة :    - 

برقم  25255224، قيد فى  05550555سوق الجوكر لصاحبها ) عبدالله هاشم حبيب هاشم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

شاطها ، ارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نعن أحكام القوانين واللوائح والقر 11382

فيصل -ش العشرين 23بجهة :   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2512لسنة  355الوزارى رقم  شركة  ،  ادارة المشروعات مع مراعاه القرار   We  Fix  وي فيكس إلدارة المشروعات -  1

 بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

لتوريدات العموميةا . 

 .التسويق االلكتروني والتجارة اإللكترونية عبر االنترنت

،قيدت  1555550555اجهزه   ،رأس مالها    -توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355ى رقم ، عن ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزار 11348برقم  25255218فى 

 الفندقيه و وفقا لما ورد

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

ت العموميةالتوريدا . 

 .التسويق االلكتروني والتجارة اإللكترونية عبر االنترنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -شارع السودان  311اجهزه ، بجهة :  -توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة

 - المهندسين

تالبوابا -شركة  ،  االنذار   We  Fix  وي فيكس إلدارة المشروعات -  2  

يةااللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق ، وتوريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيك  

 .والصيانة المتنقلة لما سبق

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

 .صيانة وتركيب المصاعد والساللم والمشيات

 .القيام بأعمال مقاوالتصيانة المباني والمنشآت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 -ار، عن االنذ 11348برقم  25255218،قيدت فى  1555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في   ،رأس مالها   

 البوابات

يةااللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق ، وتوريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيك  

 .والصيانة المتنقلة لما سبق

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

 .صيانة وتركيب المصاعد والساللم والمشيات

بأعمال مقاوالتصيانة المباني والمنشآتالقيام  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

المهندسين -شارع السودان  311او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في ، بجهة :   - 

شركة  ،  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او    We  Fix  وي فيكس إلدارة المشروعات -  3

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج  11348برقم  25255218،قيدت فى  1555550555طها.  ،رأس مالها   نشا

 في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك  

المهندسين -شارع السودان  311نشاطها. ، بجهة :   - 

مالها    مركز التحكيم الدولى   شركة  ،  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القا نون والئحته التنفيذية  ،رأس -  4

ذية ، تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القا نون والئحته التنفي، عن أو  11110برقم  25255250،قيدت فى  05550555

العجوزه  -شارع الدكتور محمد شاهين  02بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

دريب مركز التحكيم الدولى   شركة  ،  العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية والوساطة واعداد ت -  5

شرط بين اغراضها القيام باعمال المحاماة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بالمحكيم وعلى اال يكون من 

وه مع استصدار كافة التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوج

ا يجوز لها التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كمالشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو 

، عن العمل فى مجال نشاط  11110برقم  25255250،قيدت فى  05550555أن تندمج في الهيئات السالفة   ،رأس مالها   

مال المحاماة * بين اغراضها القيام باعالتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية والوساطة واعداد تدريب المحكيم وعلى اال يكون من 

جوز مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وي

ي قد التللشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو 

شارع الدكتور محمد  02تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة ، بجهة : 

العجوزه  -شاهين   - 

 المزرعة السعيدة لالستثمار الزراعى والتجارة   شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  6

ها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

سالفة او ، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال 11132برقم  25255252،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الواحات البحرية -بجوار الجمعية الزراعية -نشاطها. ، بجهة : قرية الحارة   

2512لسنة  22المزرعة السعيدة لالستثمار الزراعى والتجارة   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  7 : 

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

 ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

 الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

تجزئهتجاره الجمله وال  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التوريدات العمومية -

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11132برقم  25255252،قيدت فى  2055550555على   ،رأس مالها    : 

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

ط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الريويشتر  

 الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

. 2008 

 تجاره الجمله والتجزئه

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التوريدات العمومية -

الواحات البحرية -بجوار الجمعية الزراعية -على ، بجهة : قرية الحارة   

ة الواردة بقانون المزرعة السعيدة لالستثمار الزراعى والتجارة   شركة  ،  الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشط -  8

فى حالة عدم التزام الشركةبهذااالستثمار و   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

اه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو  

برقم  25255252،قيدت فى  2055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

لشركةبهذالة عدم التزام ا، عن الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حا 11132  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

االشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   

احات الو -بجوار الجمعية الزراعية -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : قرية الحارة 

 البحرية

22قانون شركة  ،  نشطةداخل    Advanced Intelligence Technologies تكنولوجيا الذكاء المتقدم -  9 : 

 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-1

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 2

3 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

4 - برقم  25255215،قيدت فى  2555550555ورة   ،رأس مالها   إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وص

22، عن نشطةداخل قانون  11120 : 

 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-1

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - مال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأع  . 

3 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . عليها

4 - ب شارع عمربن الخطاب 1بالعقاررقم  1بجهة : شقةرقم  إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة ،  - 

 . شركة  ،  وبيانات   Advanced Intelligence Technologies تكنولوجيا الذكاء المتقدم -  10

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - تاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإن  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - راع و النماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االخت  

 . الصناعية

12 - ، عن وبيانات 11120برقم  25255215،قيدت فى  2555550555إقامة شبكات نقل الصوت   ،رأس مالها     . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - ر النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج وتطوي  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - ماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و الن  

 . الصناعية

12 - ب شارع عمربن الخطاب 1بالعقاررقم  1إقامة شبكات نقل الصوت ، بجهة : شقةرقم   - 

التوريدات العمومية -شركة  ،     Hub Cloud هب كالود -  11  

 توريد اجهزة الكمبيوتر -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

التوريدات العمومية -، عن  11140برقم  25255258،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توريد اجهزة الكمبيوتر -

هاكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان ت -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

شارع الدقي 22نشاطها. ، بجهة :   - 

2512لسنة  22انشطة من داخل قانون االستثماررقم  -ميديكال ايست للصناعات الطبية   شركة  ،   -  12 : 

لتصنيع اقامة وتشغيل مصنع - : 

 .المستلزمات الطبية -1

 .الكمامات الطبية والقماشية -2

 .المالبس الطبية -3

 .مستلزمات طب االسنان -4

 .تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية والكمامات الطبية والمالبس الطبية ومستلزمات طب االسنان -

2512لسنة  22انشطة من خارج قانون االستثماررقم  - : 

في شأن سجل المستوردين وتعديالته( 1822لسنة  121ديراالستيراد )تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم التص - . 

انشطة من داخل قانون  -، عن  11122برقم  25255215،قيدت فى  25555550555تلتزم الشركةبإفراد حسابات   ،رأس مالها   

2512لسنة  22االستثماررقم  : 

 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع -

 .المستلزمات الطبية -1

 .الكمامات الطبية والقماشية -2

 .المالبس الطبية -3

 .مستلزمات طب االسنان -4

 .تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية والكمامات الطبية والمالبس الطبية ومستلزمات طب االسنان -

2512لسنة  22انشطة من خارج قانون االستثماررقم  - : 

في شأن سجل المستوردين وتعديالته( 1822لسنة  121التصديراالستيراد )تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  - . 

منطقة مخازن الشباب - 250تلتزم الشركةبإفراد حسابات ، بجهة : قطعة رقم   - 

حالة عدم  قانون االستثمار وفىميديكال ايست للصناعات الطبية   شركة  ،  ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة ب -  13

 التزام الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،وكذا ال تتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

هاباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك -  

 25555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

ن االستثمار وفى حالة عدم التزام ، عن ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانو 11122برقم  25255215،قيدت فى 

 الشركة

،وكذا ال تتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

هاوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي -  

منطقة  - 250او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ، بجهة : قطعة رقم 

 - مخازن الشباب

تشتريها او ميديكال ايست للصناعات الطبية   شركة  ،  الهيئات السالفة او -  14  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

او تشتريها او ، عن الهيئات السالفة 11122برقم  25255215،قيدت فى  25555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

منطقة مخازن الشباب - 250نشاطها ، بجهة : قطعة رقم   - 

 نيو كاسيل العقارية -  15

  NEWCASTELFOR REALSTATE   شركة  ،  التسويق العقارى 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوو تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

ى، عن التسويق العقار 11252برقم  25255211،قيدت فى  055550555،رأس مالها       

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -شارع جامعه الدول العربية 2 -بالدور الثالث  - 14نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته    WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  16

 التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز 21 - 28نشاطها. ، بجهة : مكتب   - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به    WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  17

 قانونا

 التوريدات العمومية

 الدعايه واالعالن

اعميع أنواقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم ج  

 المأكوالت و التيك اواى

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

قة   ،رأس مالها   بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بمواف 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555  

 التوريدات العمومية

 الدعايه واالعالن

عااقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

 المأكوالت و التيك اواى

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

 21 - 28ة : مكتب بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة ، بجه 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز  - 

 شركة  ،  و اجراءات   WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  18

 الترخيص بها

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

االستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصو  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 التسويق االلكتروني

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-

، عن و اجراءات 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555البيانات و أنشطة التعهيد   ،رأس مالها     

 الترخيص بها

المال االستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية و  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 التسويق االلكتروني

- ةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناع  

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز 21 - 28البيانات و أنشطة التعهيد ، بجهة : مكتب   - 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي شركة  ،  و تطوير   WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  19  . 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

. 

لكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المحتوي اإل -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

مجيات و ، عن و تطوير البر 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555إنتاج وتطوير النظم المدمجة   ،رأس مالها    -

 . التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

. 

ني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المحتوي اإللكترو -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز 21 - 28إنتاج وتطوير النظم المدمجة ، بجهة : مكتب  -  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

چى لالستشارات االدارية والتكنولوجيةأچايل تكنولو -  20        AGILE    TECHNOLOGY   IT    شركة  ،  تقديم االستشارات

 االدارية والتكنولوجية والتقنية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة

ياألوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن   

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  ) . 

 التصدير

 .الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية

 25255218،قيدت فى  1555550555إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات )بشرط استصدار   ،رأس مالها   

الدراسات ، عن تقديم االستشارات االدارية والتكنولوجية والتقنية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات و 11320برقم 

 المتعلقة

يس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فبالتقييم بمناسبةزيادةرأ  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  ) . 

 التصدير

 .الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية

السنتر  - 08عمارة  -الدور األول  0وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات )بشرط استصدار ، بجهة : شقة رقم إقامة 

اكتوبر 2 -حى االشجار -التجارى   

 شركة  ،  و الئحته التنفيذية   Essence Supplies  إسينس ساباليس -  21

رية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا  

، عن و الئحته التنفيذية 11582برقم  25255254،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -مدينة الفردوس  - 222، بجهة : عماره نشاطها.   

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   Essence Supplies  إسينس ساباليس -  22

 التوريدات العمومية

واع المأكوالت واقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أن  

 التيك اواى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن التجارة العامة  11582برقم  25255254،قيدت فى  1555550555و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها    تلحقها بها

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

أكوالت واقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع الم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التيك اواى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

اكتوبر 2 -مدينة الفردوس  - 222طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : عماره تلحقها بها و ذلك   

بلكس السادة الفارس للكرتون والتعبئة والتغليف   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب الكرتون المضلع والدو -  23

 .والمطبوع

او غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب الكرتون  11151برقم  25255250،قيدت فى  125550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .المضلع والدوبلكس السادة والمطبوع

اتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

فيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التن  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية األولي  - 324نشاطها. ، بجهة : قطعة   

شركة  ،  االستيراد    S  Y   B   Trade    And   Supplies                                            اس واى بى للتجارة والتوريدات -  24

 والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

بعد الحصول على التراخيصوتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال   

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 توريد وبيع اجهزة الكمبيوتر

، عن االستيراد والتصدير  11153برقم  25255250،قيدت فى  25555550555يجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

 والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ول على التراخيصوتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحص  

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 توريد وبيع اجهزة الكمبيوتر

الدقى -ش ميشيل باخوم  4يجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :   - 

شركة  ،  مصلحة    S  Y   B   Trade    And   Supplies                                            اس واى بى للتجارة والتوريدات -  25

 او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  11153برقم  25255250،قيدت فى  52555555055نشاطها  ،رأس مالها   

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -ش ميشيل باخوم  4نشاطها ، بجهة :   - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلوى من    COOKIEVORE  BAKERY   كوكيفورى للمخبوزات -  26

 العجين

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

اي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11114برقم  25255250،قيدت فى  0555550555مالها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلوى من العجين

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ااول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تز  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 - 4مجاورة - 3الحى -282فيال - 30رع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة    COOKIEVORE  BAKERY   كوكيفورى للمخبوزات -  27

 لمباشرة

ص ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي 11114برقم  25255250،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 4مجاورة - 3الحى -282فيال - 30نشاطها. ، بجهة : شارع   

 شركة  ،  المقاوالت العامة   NEW      STRAND     CONTRACTING           نيو ستراند للمقاوالت -  28

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال  

، عن المقاوالت  11221برقم  25255213،قيدت فى  2055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في   ،رأس مالها   

 العامة

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية

شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة فى 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة االوللى  -أ12شارع  -أ382او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في ، بجهة :   - 

شركة  ،  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان    NEW      STRAND     CONTRACTING           نيو ستراند للمقاوالت -  29

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   

، عن مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج  11221برقم  25255213،قيدت فى  2055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة االوللى  -أ12شارع  -أ382نشاطها ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محكمات للدراسات والبحوث   شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب الموارد البشرية -  30

 اعداد البحوث والدراسات

المال ستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم اال  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

ته التنفيذيةمن قانون سوق رأس المال والئح 22عليها في المادة  ) . 

 تصميم وتشغيل وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفي او اعالمي او اعالني

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب الموارد  11128برقم  25255211،قيدت فى  055550555انتاج   ،رأس مالها   

 البشرية

 اعداد البحوث والدراسات

المال ستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم اال  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

حته التنفيذيةمن قانون سوق رأس المال والئ 22عليها في المادة  ) . 

 تصميم وتشغيل وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفي او اعالمي او اعالني

اكتوبر 2 - 838عمارة -0مجاورة -انتاج ، بجهة : الحى الرابع - 

 محكمات للدراسات والبحوث   شركة  ،  انظمة وبرامج الحاسب االلى -  31

ان لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكو  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن انظمة وبرامج الحاسب االلى 11128برقم  25255211،قيدت فى  055550555،رأس مالها       

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 838عمارة -0مجاورة -نشاطها. ، بجهة : الحى الرابع - 

المقاوالت العامة -  التصميم الفريد للمقاوالت العامة ونظم المعلومات والبرمجه   شركة  ، -  32  

 انشاء وتشغيل وتصميم وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإلل - . 

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات -

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات -

المقاوالت العامة -، عن  11182برقم  25255211،قيدت فى  1555550555التصاالت   ،رأس مالها    -ا  

 انشاء وتشغيل وتصميم وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط -

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكتر - . 

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات -

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات -

قسم بوالق الدكرور -فيصل  -شارع العشرين  85التصاالت ، بجهة :  -ا - 

يم الفريد للمقاوالت العامة ونظم المعلومات والبرمجه   شركة  ،  وخدمات االنترنتالتصم -  33  . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ل  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن وخدمات االنترنت 11182برقم  11252552،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

قسم بوالق الدكرور -فيصل  -شارع العشرين  85نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما    EL  HADEER  TRADING                                        الهدير للتجارة والتوريدات -  34

 هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

ميع انواع الكمر والصاج والزوايا والمواسير المعدنية واسالك اللحام واحجار الجلخ والقطع ومستلزمات الورشتوريد ج  

 والمصانع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اومصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في   

، عن التجارة العامة  11224برقم  25255212،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

ع الكمر والصاج والزوايا والمواسير المعدنية واسالك اللحام واحجار الجلخ والقطع ومستلزمات الورشتوريد جميع انوا  

 والمصانع

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف  

اوسيم -البراجيل  -االمام الحسينى  11تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة :   - 

ئحته التنفيذيةشركة  ،  ال   EL  HADEER  TRADING                                        الهدير للتجارة والتوريدات -  35  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن الئحته التنفيذية 11224برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطه  ،رأس مالها     

لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع  

اوسيم -البراجيل  -االمام الحسينى  11نشاطه ، بجهة :   - 

شركة  ،     HODHOD  SOLUTIONS                                                        هدهد سوليوشنز لتصميم وإنتاج البرامج -  36

لتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل وا  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

لي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونيةإدخال البيانات ع -  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن أعمال التوصيف والتحليل  11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

يم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاوالتصم  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

لحاسبات وبالوسائل اإللكترونيةإدخال البيانات علي ا -  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

العجوزه -بالدور الثامن  2ش وادى النيل شقه رقم 2او التي قد تعاونها على ، بجهة :   

2512لسنة  22ياسمينا شريف وشيماء محمد وشركاهم   شركة  ،   انشطة من داخل ق  -  37 : 

 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وما ورد بقراررئيس 2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنة  302الجمهوريةرقم  . 

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

ار البترول حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آب -

 وتنشيطها

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11222برقم  25255212،قيدت فى  3555550555مالها   ،رأس    - : 

 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا -

وما ورد بقراررئيس 2552لسنة  530منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنة  302الجمهوريةرقم  . 

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

ار البترول حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آب -

 وتنشيطها

الدقى -ميدان المساحة -ج شارع هارون  22ة : ، بجه -  

 ياسمينا شريف وشيماء محمد وشركاهم   شركة  ،  ال تتمتع -  38

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

خيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا  

، عن ال تتمتع 11222برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

زمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الال  

الدقى -ميدان المساحة -ج شارع هارون  22نشاطها ، بجهة :   

 بريلنت التجارية   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  39

 التوريدات العمومية

 التصدير

اتزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش  

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  11223برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التوريدات العمومية

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -المريوطية -ش حسين خاطر 2نشاطها. ، بجهة :   - 

   AL MUBADIEUN   AL ARAB                                                               المبدعون العرب للنشر والتوزيع والمالتيميديا -  40

 شركة  ،  نشر وتوزيع الكتب

 المالتيميديا -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

اتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن نشر وتوزيع الكتب 11248برقم  25255213،قيدت فى  055550555،رأس مالها   مع مراعاة     

 المالتيميديا -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

اي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

العمرانيه الشرقيه -ش سيدى عمار 3مع مراعاة ، بجهة :   

لمقرمشاتالحريري لصناعة المواد الغذائية   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وا -  41  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ف ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغلي 11220برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 المواد الغذائية والمقرمشات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية -م  355مخازن الشباب  - 2نشاطها. ، بجهة : القطعة  - 

 شركة  ،  الهيئات السالفة او تشتريها او   TRUE DEALS ترو ديلز -  42

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق  

، عن الهيئات السالفة او تشتريها او 11351برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا  

الدقى -شارع الثورة -35بالعقار رقم  252نشاطها. ، بجهة : غرفة بالشقة رقم   

 شركة  ،  التسويق   TRUE DEALS ترو ديلز -  43

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

ق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسوي  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

اي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت  

،قيدت  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

، عن التسويق 11351برقم  25255212فى   

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية اإلدارة والتسويق السياحي  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا  

 252 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ، بجهة : غرفة بالشقة رقم

الدقى -شارع الثورة -35بالعقار رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ا ال يجاوز مرحلة مات التعليمية)فيمالمصرية للتعليم والخدمات التعليمية   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخد -  44

 التعليم الثانوى(

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

ت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاال . 

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

، عن اقامة وتشغيل  11321برقم  25255212،قيدت فى  455555550555واالستحواذ وكذا االستشارات المالية   ،رأس مالها   

 وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى(

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

راكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة م  

 .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

لالما تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

ش فيصل 132واالستحواذ وكذا االستشارات المالية ، بجهة :   - 

مالية المصرية للتعليم والخدمات التعليمية   شركة  ،  عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق ال -  45

 المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

ت العمومية وعلى االخص مستلزمات المدارس واالدوات المكتبية والكتابية واوراق الطباعة واالجهزة المكتبيةالتوريدا  

 واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وأجهزة ومستلزمات المعامل واالالت الموسيقية واالجهزة الرياضية واالثاث والزى

 المدرسى وادوات ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية

،  11321برقم  25255212،قيدت فى  455555550555ديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى واالثاث واالجهزة   ،رأس مالها   تق

 عن عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

يدات العمومية وعلى االخص مستلزمات المدارس واالدوات المكتبية والكتابية واوراق الطباعة واالجهزة المكتبيةالتور  

 واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وأجهزة ومستلزمات المعامل واالالت الموسيقية واالجهزة الرياضية واالثاث والزى

 المدرسى وادوات ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية

ش فيصل 132تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى واالثاث واالجهزة ، بجهة :   - 

 المصرية للتعليم والخدمات التعليمية   شركة  ،  المكتبية واجهزة الكمبيوتربكافة انواعها -  46

اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص  

، عن المكتبية واجهزة الكمبيوتربكافة انواعها 11321برقم  25255212،قيدت فى  455555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

زمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الال  

ش فيصل 132نشاطها ، بجهة :   - 

 الجوريزا   شركة  ،  التجارة االلكترونية عبر االنترنت -  47

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها   ،رأس ي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ف

، عن التجارة االلكترونية عبر االنترنت 11304برقم  25255218،قيدت فى  1555550555مالها     

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها ، بجهة : او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

الشيخ زايد - 3الحي  - 3المجاورة  - 23فيال   

 احمد سامي عارف محمد فاخوري وشريكه   شركة  ،  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو -  48

 .األلبان أو التسمين أو اللحوم

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك  11341برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها   

لحومإلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ال . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مركز العياط -بيدف  - 3نشاطها ، بجهة : القطعة رقم   

 شركة  ،  المقاوالت العامة   CONCORD        كونكورد للمقاوالت العامة -  49

 التوريدات العمومية

قيام باعمال التشطيبات والتركيباتال  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن المقاوالت العامة 11584برقم  25255254،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

وميةالتوريدات العم  

 القيام باعمال التشطيبات والتركيبات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين -شارع السودان 153نشاطها. ، بجهة : عقار   - 

انونية محاصيل مصر   شركة  ،  تقديم االستشارات فى مجال التكنولوجيا الرقمية الزراعية)فيما عدا االستشارات الق -  50

 واالستشارات والدراسات

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22ل األوراق المالية المنصوص عليها في المادة العاملة في مجا ) . 

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

ا   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها   ،رأس ماله

دا ، عن تقديم االستشارات فى مجال التكنولوجيا الرقمية الزراعية)فيما ع 11112برقم  25525025،قيدت فى  15555550555

 االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22وراق المالية المنصوص عليها في المادة العاملة في مجال األ ) . 

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

 - 15نى رقم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها ، بجهة : مب

اكتوبر 2 -االولى شارع الشهيد احمد منسى  مدخل القرية السياحية - 

 محاصيل مصر   شركة  ،  والتدريب عليها -  51

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

او اعالمى او اعالنىانشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى   

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 التعبئة والتغليف لدى الغير للمحاصيل الزراعية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن والتدريب عليها 11112برقم  25255250،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      او التي قد تعاونها على تحقيق  

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

ى او اعالنىانشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالم  

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 التعبئة والتغليف لدى الغير للمحاصيل الزراعية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اكتوبر 2 -مدخل القرية السياحية االولى شارع الشهيد احمد منسى  - 15: مبنى رقم او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة  - 

ها اومحاصيل مصر   شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري -  52  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

حكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة ا  

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  11112برقم  25255250،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -مدخل القرية السياحية االولى شارع الشهيد احمد منسى  - 15نشاطها ، بجهة : مبنى رقم  - 

ميم و صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تص-شركة  ،     Baytotaher     بيت طاهر -  53

 تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

د البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواع -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

صناعةتكنولوجيا المعلومات و -، عن  11122برقم  25255252،قيدت فى  505555055إدخال البيانات   ،رأس مالها    -

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

يانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد الب -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

الدقي -ان ش السود 24 - 15إدخال البيانات ، بجهة : شقه  -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   Baytotaher     بيت طاهر -  54

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

ت االنترنتاالتصاالت وخدما -  

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

، عن علي  11122برقم  25255252،قيدت فى  550555055إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات   ،رأس مالها    -

 . الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

الدقي -ش السودان  24 - 15إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات ، بجهة : شقه  -  

 .شركة  ،  المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها   Baytotaher     بيت طاهر -  55

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى الت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

اركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش  

، عن المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت  11122برقم  25255252،قيدت فى  055550555او التي   ،رأس مالها   

 .وتطويرها

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وىت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصو -  

 .العلمي والثقافي والفني

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

اها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير  

الدقي -ش السودان  24 - 15او التي ، بجهة : شقه   

في  شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   Baytotaher     بيت طاهر -  56

 الهيئات السالفة او تشتريها او

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  11122برقم  25255252،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

ا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوالخارج ,كما يجوز له  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقي -ش السودان  24 - 15نشاطها ، بجهة : شقه   

  Friends        Of  Industrial          Detergents       and       االصدقاء للمنظفات الصناعيه والتوريدات العموميه -  57

General       Supplies   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

 التوريدات العمومية

 تجاره وبيع المنظفات الصناعيه

اة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشرك  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 11331برقم  25255212،قيدت فى  255550555نشاطها  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

 تجاره وبيع المنظفات الصناعيه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها ب  
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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

بشتيل -تقاطع شارع سيد سعد  12نشاطها ، بجهة :   

صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -شركة  ،     E  K  For  digital   investments ايه كي لالستثمارات الرقميه -  58

 بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

ات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيق -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

صناعة تكنولوجيا المعلومات و -، عن  11302برقم  25255218،قيدت فى  055550555إدخال البيانات   ،رأس مالها    -

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

مختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات ب -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

الشيخ زايد -حي الندي  -ش السوسن  1إدخال البيانات ، بجهة :  -  

 . شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   E  K  For  digital   investments ايه كي لالستثمارات الرقميه -  59

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

قل وتداول البياناتأعمال التوصيف والتصميم لشبكات ن -  

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

برقم  25255218،قيدت فى  055550555ولوجيا   ،رأس مالها   إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكن -

، عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 11302  . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -
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 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

الشيخ زايد -حي الندي  -ش السوسن  1ريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ، بجهة : إنشاء وإدارة مراكز التد -  

 شركة  ،  المعلومات   E  K  For  digital   investments ايه كي لالستثمارات الرقميه -  60

ويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتط - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

االتي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  

برقم  25255218،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

، عن المعلومات 11302  

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

اول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزا  

الشيخ زايد -حي الندي  -ش السوسن  1او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة :   

شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او    E  K  For  digital   investments ايه كي لالستثمارات الرقميه -  61

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

السالفة او  ، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات 11302برقم  25255218،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -حي الندي  -ش السوسن  1نشاطها. ، بجهة :   

مجياتوالتكنولوجيا   شركة  ،  التوريدات العمومية وباالخص توريد انظمة وخدمات التكنولوجيا والبرقدرة للتسويق  -  62  

 التسويق النظمة وخدمات التكنولوجيا والبرمجيات

 تصميم وتطوير وبرمجة الدوائر االلكترونية واالنظمة المدمجة

غيلاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال التكنولوجيا والبرمجيات وانظمة التحكم والتش  
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 والمراقبة وانظمة االتصاالت السلكية واالسلكية

( 2553لسنة  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ) 

برقم  25255218،قيدت فى  1555550555قانونية واالستشارات   ،رأس مالها   تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات ال

، عن التوريدات العمومية وباالخص توريد انظمة وخدمات التكنولوجيا والبرمجيات 11342  

 التسويق النظمة وخدمات التكنولوجيا والبرمجيات

 تصميم وتطوير وبرمجة الدوائر االلكترونية واالنظمة المدمجة

غيلوتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال التكنولوجيا والبرمجيات وانظمة التحكم والتش اقامة  

 والمراقبة وانظمة االتصاالت السلكية واالسلكية

( 2553لسنة  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ) 

الشيخ زايد -المجاورة االولى -الحى الثامن 128ية واالستشارات ، بجهة : عمارة تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانون  

 قدرة للتسويق والتكنولوجيا   شركة  ،  والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال -  63

راق المالية المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األو  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   

، عن والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  11342برقم  25255218،قيدت فى  1555550555تلحقها   ،رأس مالها   

 المال

لمالية المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق ا  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اون تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا  

الشيخ زايد -المجاورة االولى -الحى الثامن 128تلحقها ، بجهة : عمارة   

 قدرة للتسويق والتكنولوجيا   شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  64

ى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل  

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  11342برقم  25255218،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   

الشيخ زايد -المجاورة االولى -الحى الثامن 128نشاطها. ، بجهة : عمارة   

شركة  ،     NOURTEEN            CHEMICALS                                              نورتين لتجارة وتوزيع الكيماويات -  65

لتجميل وخامات ومستلزمات االدوية ومستلزمات االغذيةالتجارة العامة وباالخص تجارة الخامات ومستحضرات ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وخامات البالستيك والكيماويات )فيما عدا الخطرة(

 التوريدات العمومية وباالخص توريدالخامات ومستحضرات التجميل وخامات ومستلزمات االدوية ومستلزمات االغذية

 وخامات البالستيك والكيماويات )فيما عدا الخطرة(

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن  11321برقم  25255223،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او   ،رأس مالها   

ات التجميل وخامات ومستلزمات االدوية ومستلزمات االغذيةالتجارة العامة وباالخص تجارة الخامات ومستحضر  

 وخامات البالستيك والكيماويات )فيما عدا الخطرة(

 التوريدات العمومية وباالخص توريدالخامات ومستحضرات التجميل وخامات ومستلزمات االدوية ومستلزمات االغذية

 وخامات البالستيك والكيماويات )فيما عدا الخطرة(

اشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز لل  

الشيخ زايد - 15شقة - 84عمارة -0مجاورة - 12او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ، بجهة : الحى   

وتغليف المواد الغذائية ة   شركة  ،   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئةألفى لتصنيع وتعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائي -  66  

 توزيع المواد الغذائية -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف  11244برقم  25255213فى ،قيدت  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 المواد الغذائية

 توزيع المواد الغذائية -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مركز ابو النمرس -شبرامنت -ل بجوار مدرسه رويال اكاديمىنشاطها. ، بجهة : فرع كام  - 

   NAEST ADVERTISING AGENCY AND GENERAL SUPPLIES  نايست للدعاية واالعالن والتوريدات العمومية -  67

الدعاية واالعالن -شركة  ،    

 التوريدات العمومية -

الندوات والحفالت العامة)بشرط استصدار التراخيص الالزمةإقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات و -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .(لكل معرض على حدة

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الدعاية واالعالن -، عن  11452برقم  25255224،قيدت فى  1555550555مع   ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية -

 إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات والندوات والحفالت العامة)بشرط استصدار التراخيص الالزمة -

 .(لكل معرض على حدة

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اولى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها ع  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

العجوزه -المهندسين  -ش شهاب  24عقاررقم  -الدور االول  2مع ، بجهة : شقة   - 

ريدات العموميةنايست للدعاية واالعالن والتو -  68   NAEST ADVERTISING AGENCY AND GENERAL SUPPLIES   

رةشركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش  

لقوانين واللوائح والقرارات ، عن مراعاة احكام ا 11452برقم  25255224،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -ش شهاب  24عقاررقم  -الدور االول  2نشاطها. ، بجهة : شقة   - 
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SOLUTIONS   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

عليها ة وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكتروني  . 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو  11405برقم  25255222،قيدت فى  055550555على   ،رأس مالها   او التي قد تعاونها 

 مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

عليها لها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغي  . 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

العجوزة-ميدان لبنان-يوليو 22ش -25الدور التاسع عقار  253جهة : شقة او التي قد تعاونها على ، ب  
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SOLUTIONS   يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر شركة  ،  تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  11405برقم  25255222فى  ،قيدت 055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

تراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال  

العجوزة-ميدان لبنان-يوليو 22ش -25الدور التاسع عقار  253نشاطها. ، بجهة : شقة   

الدعاية واالعالن -شركة  ،     DIGITAL BOND ديجيتال بوند -  71  

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

 تصميم المواقع االلكترونيه -

 التسويق االلكترونى -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الدعاية واالعالن -، عن  11101برقم  25255258،قيدت فى  1555550555مع مراعاة   ،رأس مالها     

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

لمواقع االلكترونيهتصميم ا -  

 التسويق االلكترونى -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

ا اويهاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ميدان ابو اللثامين 15مع مراعاة ، بجهة :   - 

فة شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا   DIGITAL BOND ديجيتال بوند -  72

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  11101برقم  25255258،قيدت فى  1555550555مالها   نشاطها  ،رأس 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ميدان ابو اللثامين 15نشاطها ، بجهة :   - 

ه و ،  االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائي شركة    ZA House for Artistic Production ذا هاوس لإلنتاج الفني -  73

 -ميكساج  -وت ص -التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من ) تصوير

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج   

هات البث ها و اماكن التصوير و دور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديو اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير -

 االذاعى (

  تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

  ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى -

زيونيه النتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلف، عن ا 11123برقم  25255215،قيدت فى  125550555،رأس مالها      -

 -دوبالج  - ميكساج -صوت  -و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من ) تصوير

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج   

هات البث اماكن التصوير و دور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديو اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و -

 االذاعى (

  تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

  ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى -

أمام جامعة ? أكتوبر -سنتر األمريكية  42، بجهة : محل  -  - 

اوس لإلنتاج الفنيذا ه -  74  ZA House for Artistic Production   يهشركة  ،  تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائ   

 .)اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا (التصوير تحت الماء-

 الدعاية واالعالن "

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

،قيدت فى  125550555والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   وذلك طبقا الحكام القانون 

، عن تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه 11123برقم  25255215   

 .)اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا (التصوير تحت الماء-

 الدعاية واالعالن "

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

أمام  -سنتر األمريكية  42والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : محل  وذلك طبقا الحكام القانون

 - جامعة ? أكتوبر

شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    ZA House for Artistic Production ذا هاوس لإلنتاج الفني -  75

، عن السارية وعلى  11123برقم  25255215،قيدت فى  125550555ا  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه

أمام جامعة ? أكتوبر -سنتر األمريكية  42الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل   - 

 ،  والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة شركة    Advanced Intelligence Technologies تكنولوجيا الذكاء المتقدم -  76

 المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 13

14 - االت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مج . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 15

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 16

والصورة و البيانات وتقديم خدمات  ، عن 11120برقم  25255215،قيدت فى  2555550555المحتوى العلمي   ،رأس مالها   

 القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات

 .المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 13

14 - ت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاال . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 15

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 16

ب شارع عمربن الخطاب 1بالعقاررقم  1المحتوى العلمي ، بجهة : شقةرقم   - 

ولوجيا الذكاء المتقدمتكن -  77  Advanced Intelligence Technologies   شركة  ،  والثقافي والفني. 

22نشاط خارج قانون  - : 

 .تجارة وتوزيع أجهزة الكمبيوتر وقطع غيارها -

بهذاكةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشر  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

،قيدت  2555550555،رأس مالها      يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها -

، عن والثقافي والفني 11120برقم  25255215فى  . 

22نشاط خارج قانون  - : 

 .تجارة وتوزيع أجهزة الكمبيوتر وقطع غيارها -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ب  1بالعقاررقم  1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ، بجهة : شقةرقم  -

 - شارع عمربن الخطاب

 شركة  ،  التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   Advanced Intelligence Technologies تكنولوجيا الذكاء المتقدم -  78



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اوها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاون  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11120برقم  25255215،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ه التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحت  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ب شارع عمربن الخطاب 1بالعقاررقم  1نشاطها. ، بجهة : شقةرقم   - 

شركة  ،    UNITED    GROUP   FOR    FOOD    INDUSTRY                                يونايتد جروب للصناعات الغذائية -  79

التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية ومنتجات وااللبان وتوريدها   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

اول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزا  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن التصنيع  11245برقم  25255213،قيدت فى  5055505555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 لدى الغير للمواد الغذائية ومنتجات وااللبان وتوريدها

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

ااعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 -الحى الثانى -2مجاورة  -ر االرضىالدو-2230مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : قطعة   

شركة  ،    UNITED    GROUP   FOR    FOOD    INDUSTRY                                يونايتد جروب للصناعات الغذائية -  80

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11245برقم  25255213،قيدت فى  0555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحى الثانى -2مجاورة  -الدور االرضى-2230نشاطها ، بجهة : قطعة   

فيما ال قديم الخدمات التعليمية)اقامة وتشغيل وادارة المدارس وت -شركة مدارس إبن سينا المتكاملة )الحديثة(   شركة  ،   -  81

 يجاوز مرحلة التعليم الثانوى(

 اقامة وتشغيل وإدارة دور حضانة -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 -، عن  11388برقم  25255224،قيدت فى  215555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى(

 اقامة وتشغيل وإدارة دور حضانة -

هامصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها  -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

البدرشين -مركز البدرشين  -بجوار نقطة الشرطة  -راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : مزغونه مع م  - 

زمة لمباشرةشركة مدارس إبن سينا المتكاملة )الحديثة(   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الال -  82  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11388برقم  25255224،قيدت فى  521555555055نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

البدرشين -مركز البدرشين  -بجوار نقطة الشرطة  -نشاطها. ، بجهة : مزغونه   - 

الدعاية واالعالن -جروى للدعاية واالعالن   شركة  ،   -  83  

اتتصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهاعداد و تجهيز استديوهات ال -  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

 التسويق االلكتروني عبر االنترنت -

المعارض فيما عدا المعارض السياحية)بشرط استصدارإقامة وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات والحفالت العامة و -  

 .(التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة

 إدارة المشروعات -

الدعاية  -، عن  11124برقم  25255211،قيدت فى  1555550555لسنة   ،رأس مالها    355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 واالعالن

اتجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهاعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تا -  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

 التسويق االلكتروني عبر االنترنت -

ما عدا المعارض السياحية)بشرط استصدارإقامة وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات والحفالت العامة والمعارض في -  

 .(التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 إدارة المشروعات -

الشيخ زايد -الحي العاشر - 3المجاورة  - 28عمارة  -لسنة ، بجهة : الدور االول  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   - 

االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات بشان شركات 2512جروى للدعاية واالعالن   شركة  ،   -  84  

 الترخيص بها

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس -  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 .نشر و توزيع الكتب والروايات -

 اعداد وتنظيم الدورات التدريبية -

بشان شركات االدارة  2512، عن  11124برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     اقامة وتشغيل مركز  -

 الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات

 الترخيص بها

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس -  

واذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالستح  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 .نشر و توزيع الكتب والروايات -

 اعداد وتنظيم الدورات التدريبية -

الشيخ زايد -الحي العاشر - 3المجاورة  - 28عمارة  -: الدور االول اقامة وتشغيل مركز ، بجهة  -  - 

 جروى للدعاية واالعالن   شركة  ،  العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -  85

 بيع مستلزمات الحيوانات االليفة -

 تقديم خدمات الترجمة -

تحميض نيجاتيف -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -ت صو-لقيام باعمال المونتاج و كافة االعمال الفنيه من )تصوير -ا  - 

 ( تصحيح الوان

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

، عن العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية 11124برقم  25255211،قيدت فى  1555550555تلحقها بها   ،رأس مالها     

 بيع مستلزمات الحيوانات االليفة -

 تقديم خدمات الترجمة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تحميض نيجاتيف -مونتاج  -دوبالج  -اج ميكس -صوت -لقيام باعمال المونتاج و كافة االعمال الفنيه من )تصوير -ا  - 

 ( تصحيح الوان

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اولفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا  

الشيخ زايد -الحي العاشر - 3المجاورة  - 28عمارة  -تلحقها بها ، بجهة : الدور االول   - 

 . شركة  ،  وتشغيلها والتدريب عليها   WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  86

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

، عن وتشغيلها والتدريب عليها 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555حاضنات األعمال   ،رأس مالها    -  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

ادارة شبكات نقل و تداول البيانات تنفيذ و -  

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

إدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء و - . 

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز 21 - 28حاضنات األعمال ، بجهة : مكتب  -  - 

الشركة  ،  التكنولوجية ودعمريادة األعم   WeshipGloba وي شيب جلوبال لالستشارات وحلول البرمجيات -  87 . 

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 تطوير وتحديث وشراء وبيع تطبيقات الهاتف المحمول بكافه انواعها

اكات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن التكنولوجية ودعمريادة األعمال 11252برقم  25255211،قيدت فى  1555550555تلحقها   ،رأس مالها    . 

وىألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتا -  

 .العلمي والثقافي والفني

 تطوير وتحديث وشراء وبيع تطبيقات الهاتف المحمول بكافه انواعها

ايرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

المهندسين -ش البطل احمد عبد العزيز 21 - 28تلحقها ، بجهة : مكتب   - 

 عبدالعاطي محمود محمد وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات -  88

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات  11225قم بر 25255213،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الطبية والكمامات

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المنطقة الصناعية  - 145بالقطعةرقم  بمجمع كرنفال الصناعي الكائن -نشاطها. ، بجهة : المجمع االول )الدور االول( بعد االرضي 

2 -الثالثة  

 اكتوبر

لالستزراع.  الحبشي الدولية)سافانا جروب(   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة -  89

 واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستص  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تسويق وتصدير الحاصالت الزراعية والبستانية

 25255212،قيدت فى  2055550555سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو   ،رأس مالها   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

المستصلحة.  ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي 11220برقم 

 ويشترط

ىالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح وا  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تسويق وتصدير الحاصالت الزراعية والبستانية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -طريق مصر اسكندرية الصحراوي  - 01ان ذلك إلنتاج السالالت أو ، بجهة : الكيلو تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء ك

 - مدخل الثورة

 .الحبشي الدولية)سافانا جروب(   شركة  ،  التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم -  90

ن أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمي . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

، عن التفريخ  11220برقم  25255212،قيدت فى  2055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 .أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

مين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التس . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 ً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقا  

مدخل الثورة -طريق مصر اسكندرية الصحراوي  - 01مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : الكيلو   - 

شركة    SACO  for  Supplies  and  Management                                                          ساكو للتوريدات واإلدارة -  91

،   االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية  . 

سجل المستوردينفى شان  1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ية والمواد الكيميائية واألجهزة الطبيةالتوريدات العمومية علي األخص توريد المستلزمات الطب . 

، عن االستيراد  11332برقم  25255212،قيدت فى  25555550555ادارة المشروعات مع مراعاه القرار   ،رأس مالها   

 .والتصدير والتوكيالت التجارية

المستوردين فى شان سجل 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

والمواد الكيميائية واألجهزة الطبيةالتوريدات العمومية علي األخص توريد المستلزمات الطبية  . 

العمرانية -عمرانية غربية -شارع شونة بنك مصر 12ادارة المشروعات مع مراعاه القرار ، بجهة :   

شركة    SACO  for  Supplies  and  Management                                                          ساكو للتوريدات واإلدارة -  92

بشان شركات االداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها 2512لسنه  355،  الوزارى رقم     

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .الوساطة التجارية

ااعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

بشان شركات  2512لسنه  355وزارى رقم ، عن ال 11332برقم  25255212،قيدت فى  25555550555مع   ،رأس مالها   

  االداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .الوساطة التجارية

ا شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

العمرانية -عمرانية غربية -شارع شونة بنك مصر 12مع ، بجهة :   

بشرية في مركز العالمي للتخاطب والتكامل الحسي   شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد الشركة ال -  93

 .مجال تدريب ذوي االحتياجات الخاصة والتخاطب

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية  11332برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

لخاصة والتخاطبالموارد البشرية في مجال تدريب ذوي االحتياجات ا . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 ً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقا  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الطالبية -األريزونا  -شارع أحمد صالح متفرع من عبدالمنعم زين الدين متفرع من رزق حنا   28نشاطها. ، بجهة :   

يكا اي جىكلين -  94      CLINICA  EG   ن شركة  ،  إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه م

 . أنشطة عالجية أو طبية

باتاتتجارة وتوريد وتوزيع االدوية البشرية واالدوية والبيطرية والمكمالت الغذائية الخاصة والمستلزمات العشبية والن  

واالجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واالجهزة الرياضية والتعويضيةالطبية والمطهرات   

بيةالتصنيع والتعبئة لدى الغير لالدوية البشرية واالدوية والبيطرية والمكمالت الغذائية الخاصة والمستلزمات العش  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن  11340برقم  25255212،قيدت فى  155550555والنباتات الطبية والمطهرات واالجهزة والمستلزمات   ،رأس مالها   

 . إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

باتاتتجارة وتوريد وتوزيع االدوية البشرية واالدوية والبيطرية والمكمالت الغذائية الخاصة والمستلزمات العشبية والن  

جهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واالجهزة الرياضية والتعويضيةالطبية والمطهرات واال  

بيةالتصنيع والتعبئة لدى الغير لالدوية البشرية واالدوية والبيطرية والمكمالت الغذائية الخاصة والمستلزمات العش  

اكتوبر 2 -حدائق اكتوبر -الصغيرةكمبوند الصناعات  28والنباتات الطبية والمطهرات واالجهزة والمستلزمات ، بجهة :   

شركة  ،  في    NOURTEEN            CHEMICALS                                              نورتين لتجارة وتوزيع الكيماويات -  95

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

نون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القا  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  11321برقم  25255223،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

او السالفة او تشتريها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 15شقة - 84عمارة -0مجاورة - 12نشاطها. ، بجهة : الحى   

يةنبض للمستلزمات الطب -  96                              NABAD    FOR    GOOD     SUPPLIES    شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع

 لتصنيع المستلزمات الطبية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات  11520برقم  25255254،قيدت فى  1055550555س مالها   نشاطها.  ،رأ

 الطبية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

اكتوبر 2 -مخازن الشباب -المنطقة الصناعية-080نشاطها. ، بجهة : قطعةرقم   

 شركة  ،  او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   LAS LAP  الس الب للمعامل -  97

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةم  

، عن او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  11122برقم  25255252،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الهيئات السالفة او تشتريها او

طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع التحرير 118نشاطها. ، بجهة :   

فى االشعةشركة  ،  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص    LAS LAP  الس الب للمعامل -  98  

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية

 . اقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

صةوتلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخص  

 إعمال شئونها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن اقامة  11122برقم  25255252،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر   ،رأس مالها   

شعةوتشغيل مركز طبى متخصص فى اال  

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية

 . اقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

صةوتلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخص  

شئونهاإعمال   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

الدقى -شارع التحرير 118او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ، بجهة :   

شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على    SACO for Supplies and Management  ساكو للتوريدات واإلدارة -  99

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11123برقم  25255215،قيدت فى  25555550555،رأس مالها     

عمرانيةال -عمرانية غربية  -شارع شونة بنك مصر  12الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :   - 

شركة  ،  " االستيراد والتصدير والتوكيالت    SACO for Supplies and Management  ساكو للتوريدات واإلدارة -  100

 .التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من ال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضالتجاريه ، و

  الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية علي األخص توريد المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية واألجهزة الطبية "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن " االستيراد والتصدير  11123برقم  25255215،قيدت فى  25555550555إاقامة وتشغيل المستشفيات   ،رأس مالها    "

 .والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض التجاريه ،

  الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية علي األخص توريد المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية واألجهزة الطبية "

العمرانية -عمرانية غربية  -شارع شونة بنك مصر  12قامة وتشغيل المستشفيات ، بجهة : إا "  - 

شركة  ،  المتخصصة أو المتكاملة أو العامة    SACO for Supplies and Management  ساكو للتوريدات واإلدارة -  101

 .وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيما  " . 

 .الوساطة التجارية "

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

او تلحقها بها  االتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

،قيدت  25555550555وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

، عن المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية 11123برقم  25255215فى  . 

يما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع ف " . 

 .الوساطة التجارية "

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها ريهالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشت

 -شارع شونة بنك مصر  12وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : 

العمرانية -عمرانية غربية   - 

الغذائية سبوت الدارة وتشغيل المطاعم   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد -  102  

اعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

 المأكوالت و التيك اواى

 استيراد المواد الغذائيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات وتجهيزاتها )تلتزم الشركة

في شأن سجل المستوردين وتعديالته 1822لسنة  121القانون رقم بأحكام  ) 

 25555550555تجارة وتوريد المواد الغذائيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات   ،رأس مالها   

ئية، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذا 11240برقم  25255213،قيدت فى   

اعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

 المأكوالت و التيك اواى

 استيراد المواد الغذائيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات وتجهيزاتها )تلتزم الشركة

في شأن سجل المستوردين وتعديالته 1822لسنة  121ن رقم بأحكام القانو ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -الحى الرابع -12تجارة وتوريد المواد الغذائيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات ، بجهة : فيال 

 - الشيخ زايد

 سبوت الدارة وتشغيل المطاعم   شركة  ،  وتجهيزاتها -  103

ئيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات وتجهيزاتهاتصدير المواد الغذا  

وإقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أ  

 .تجميدها

او غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن وتجهيزاتها 11240برقم  25255213،قيدت فى  25555550555تلحقها بها   ،رأس مالها     

 تصدير المواد الغذائيةبجميع انواعها ومستلزمات ومعدات وفرش المطاعم والكافيتريات وتجهيزاتها

وإقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أ  

 .تجميدها

االوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

الشيخ زايد -الحى الرابع -12تلحقها بها ، بجهة : فيال   - 

ونظم  شركة  ،  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات   GOLD STONE جولد ستون للبرمجيات -  104

 . المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

 االستثمار العقارى

اهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن أعمال  11122برقم  52525521،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

هاتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب علي  . 

 االستثمار العقارى

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشيخ زايد - 3شقة  - 11مارة ع -المجاورة االولى  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : الحى االول   - 

 شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة   Safety One سيفتي وان للمقاوالت -  105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مقاوالت االعمال الكهروميكانيكية وااللكترونية والشبكات الكهربائية وشبكات االتصال

 مقاوالت اعمالصيانة المباني والمنشات

البوابات -اجهزه االنذار -االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبةتوريد و تركيب االجهزة   

 .االلكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق

 .توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق

 11355برقم  25255212،قيدت فى  2555550555لسنه   ،رأس مالها    24رقم  مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى

 ، عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 مقاوالت االعمال الكهروميكانيكية وااللكترونية والشبكات الكهربائية وشبكات االتصال

 مقاوالت اعمالصيانة المباني والمنشات

البوابات -اجهزه االنذار -ونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبةتوريد و تركيب االجهزة االلكتر  

 .االلكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق

 .توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق

ش االهرام 42لسنه ، بجهة :  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   - 

2553شركة  ،     Safety One سيفتي وان للمقاوالت -  106  

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

رخيص بهاالت  

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

احكام القوانين المنظمة لهذا الغرضب  . 

2553، عن  11355برقم  25255212،قيدت فى  2555550555يجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها     

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

قوانين المنظمة لهذا الغرضباحكام ال  . 

ش االهرام 42يجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة :   - 

 شركة  ،  مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   Safety One سيفتي وان للمقاوالت -  107

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  11355برقم  25255212،قيدت فى  5525555505نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ش االهرام 42نشاطها. ، بجهة :   - 

               Remal   Sinai   For    Engineering                                     رمال سيناء العمال المساحة والمقاوالت -  108

Survey And      Construction   شركة  ،  القيام باعمال المساحةالمقاوالت العامة التوريدات العمومية 

ااو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة   

، عن القيام باعمال المساحةالمقاوالت العامة  11358برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 التوريدات العمومية

اباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

قوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال  

البدرشين -مركز البدرشين  -نشاطها ، بجهة : خلف مركز الشرطة  

يب شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدر   Eighty twenty  ايتي توينتي للتعليم والتدريب علي اللغات األجنبيه -  109

 وتعليم اللغات االجنبيه وتنمية الموارد البشرية
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ز العداد وتدريب وتعليم ، عن اقامة وتشغيل مرك 11308برقم  25255218،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 اللغات االجنبيه وتنمية الموارد البشرية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع الموسيقار علي اسماعيل  2نشاطها. ، بجهة :   

للتجارة إيجيبتوس -  110     Egyptoos   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. 

 .التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 11342برقم  25255218،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 .التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

رةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش  

الهرم -الطوابق  -المنشية -شارع مصنع المكرونة 2نشاطها. ، بجهة :   - 

   korashi    Digital    services     technology                                           قرشي تكنولوجيا الخدمات الرقميه -  111

ي الهيئات السالفة او تشتريها اوشركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما  21145برقم  25255224،قيدت فى  255555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -محي الدين ابو العز -ش المدينه المنوره  14ا. ، بجهة : نشاطه  

 شركة  ،  الشحن والنقل البرى للبضائع   GOLDEN  EAGLE   جولدن إيجل للشحن والنقل -  112

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إال بعد القي  

 بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

 التخليص الجمركى

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التصدير

او غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   

، عن الشحن والنقل البرى للبضائع 11152برقم  25255250،قيدت فى  1555550555او التي قد   ،رأس مالها     

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إال بعد القي  

اقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولىبسجل الن  

 التخليص الجمركى

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التصدير

االتي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها   

ميدان الجيزة -ش مراد  3او التي قد ، بجهة :   

شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما    GOLDEN  EAGLE   جولدن إيجل للشحن والنقل -  113

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مصر او في ، عن تعاونها على تحقيق غرضها في  11152برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ميدان الجيزة -مراد ش  3نشاطها. ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الجوريزا   شركة  ،  او -  114

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او 11304برقم  25521825،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 3الحي  - 3المجاورة  - 23نشاطها. ، بجهة : فيال   

وليب كاترينجت -  115        Tulip  Catering   أنواع  شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع

 المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 تجارة المواد الغذائية والمشروبات بانواعها

الغذائية والمشروباتالتعبئة والتغليف لدى الغير للمواد   

 تقديم خدمات الكاترينج

 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

، عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  11343برقم  25255212،قيدت فى  05552555555وتنظيم اعمال   ،رأس مالها   

 الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 تجارة المواد الغذائية والمشروبات بانواعها

ة والمشروباتالتعبئة والتغليف لدى الغير للمواد الغذائي  

 تقديم خدمات الكاترينج

 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

امبابه -مدينة االمل  -ش عبدالحميد من ش عبدالرحمن ضاحي  12وتنظيم اعمال ، بجهة :   

ها شركة  ،  الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرض   Tulip  Catering       توليب كاترينج -  116

 إال بعد الحصول على التراخيص

المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

لها   قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   ،رأس مااو التي قد تعاونها على تح

، عن الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  11343برقم  25255212،قيدت فى  25555550555

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص

المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

ش  12يق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحق

امبابه -مدينة االمل  -عبدالحميد من ش عبدالرحمن ضاحي   

 شركة  ،  او تشتريها او   Tulip  Catering       توليب كاترينج -  117

نفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الت  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او تشتريها او 11343برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مرا  

امبابه -مدينة االمل  -ش عبدالحميد من ش عبدالرحمن ضاحي  12نشاطها ، بجهة :   

ا عامة والمهرجانات والمعارض فيما عدشركة  ،  اقامة وتنظيم النداوات والمؤتمرات والحفالت ال   Limar   لي مار ايفنت -  118

 المعارض السياحية)بشرط

 .(استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن اقامة وتنظيم النداوات  11321برقم  25255223،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

لمهرجانات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية)بشرطوالمؤتمرات والحفالت العامة وا  

 .(استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الهرم -فيصل  -ش احمد الخشاب  - 12عماره  -الدور الثاني  - 3مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة   - 

 شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة   Limar   لي مار ايفنت -  119

 لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11321برقم  25255223،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

لمباشرةالحصول على كافة التراخيص الالزمة   

الهرم -فيصل  -ش احمد الخشاب  - 12عماره  -الدور الثاني  - 3نشاطها ، بجهة : شقة   - 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   Top Treaders  توب تريدرز للتجارة العامة -  120

 التوريدات العمومية

ذائية والخضراوات والفاكهةاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتجهيز المواد الغ  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها   

، عن التجارة العامة  11325برقم  25255218،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

الخضراوات والفاكهةاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتجهيز المواد الغذائية و  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

بقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك ط  

 -بمجمع هنيدة بالمحور المركزي  - 1/0المقام على القطعةرقم  - 1بالبرج  -أ  10مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : 

اكتوبر 2 -ميدان الحصري   

ص وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي شركة  ،  والقرارات السارية   Top Treaders  توب تريدرز للتجارة العامة -  121

 الالزمة لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11325برقم  25255218،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -ميدان الحصري  -ع هنيدة بالمحور المركزي بمجم - 1/0المقام على القطعةرقم  - 1بالبرج  -أ  10نشاطها ، بجهة :   

    Orca             Egypt For    Construction        And                                 اوركا مصر لإلنشاء والتعمير -  122

Development   شركة  ،  المقاوالت العامة 

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 76 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125م الشركهباحكام القانون رقم تلتز  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير

اركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للش  

، عن المقاوالت العامة 11323برقم  25255223،قيدت فى  1555550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير

اللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز  

البدرشين -شارع الزهراء  - 2او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : عقار   

    Orca             Egypt For    Construction        And                                 اوركا مصر لإلنشاء والتعمير -  123

Development   شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  11323برقم  25255223،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

يةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

البدرشين -شارع الزهراء  - 2نشاطها. ، بجهة : عقار   

شترك باى وجه او تيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  -فالنتينو بيوتى سنتر   شركة  ،  " اقامة وتشغيل كوافير حريمى  -  124

ى الخارج من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او ف

م ة مع مراعاة احكاكما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذي

   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -، عن " اقامة وتشغيل كوافير حريمى  11258برقم  25255212،قيدت فى  155550555

ها فى يرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغ

الئحتة التنفيذية مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون و

اطها ، بجهة لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

العجوزه -ش ابو المحاسن الشاذلى  12:   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تقديم خدمات العنايةبالسيارات -شركة  ،     THE PARK بارك لخدمات السيارات -  125 . 

 إقامة و تشغيل و إدارة الجراجات وذلك للنفس او الغير -

لتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة وا -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحق  

تقديم خدمات  -، عن  11212برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 .العنايةبالسيارات

 إقامة و تشغيل و إدارة الجراجات وذلك للنفس او الغير -

ع فيما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزي -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها به  

العجوزه -المهندسين  -شارع جامعة الدول العربية  12مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   - 

مة شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز   THE PARK بارك لخدمات السيارات -  126

 لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11212برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -شارع جامعة الدول العربية  12نشاطها ، بجهة :   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات   ABOUAL  KHAIR   شركة مطعم ابو الخير -  127

ااعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال  

 .نشاطها

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 11225برقم  25255212،قيدت فى  125550555،رأس مالها       

امالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباع  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال  

2مبنى )-نشاطها. ، بجهة : فاملى مول -A (  2 -الحى االول -بالفاصل السكنى السياحى 0قطعة -الدور االرضى بالمركز التجارى

 -اكتوبر

لةشركة  ،  المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكام   KEMET   كيميت للهندسة والمقاوالت العامة والتوريدات العمومية -  128 . 

 .التوريدات العمومية

 .مقاوالت أعمال التشطيبات وإعداد التصميات الهندسية

 .القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )الالند سكيب(

 .االستثمار العقارى

تنقلة لما سبقتوريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة الم . 

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

، عن المقاوالت العامة  11222برقم  25255212،قيدت فى  15555550555الوساطة التجارية)عدا األوراق   ،رأس مالها   

 .والمتخصصة والمتكاملة

توريدات العموميةال . 

 .مقاوالت أعمال التشطيبات وإعداد التصميات الهندسية

 .القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )الالند سكيب(

 .االستثمار العقارى

 .توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

الشيخ زايد -المجاورة الثالثة -الحي التاسع  - 11الوساطة التجارية)عدا األوراق ، بجهة : فيال رقم   

 .(شركة  ،  المالية   KEMET   كيميت للهندسة والمقاوالت العامة والتوريدات العمومية -  129

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

يص بهابموافقة و اجراءات الترخ  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

،قيدت  15555550555قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   او التي قد تعاونها على تح

، عن المالية 11222برقم  25255212فى  ). 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 -الحي التاسع  - 11ها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : فيال رقم او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

الشيخ زايد -المجاورة الثالثة  

 شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او   KEMET   كيميت للهندسة والمقاوالت العامة والتوريدات العمومية -  130

انون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام الق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11222برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -المجاورة الثالثة -الحي التاسع  - 11نشاطها ، بجهة : فيال رقم   

2512لسنة  22كة  ،  انشطةداخل قانون عبدالله عبدالكريم حسن ابراهيم وشركاه   شر -  131  

يةتجاره الجمله والتجزئه للحديد والخردة وورق الكرتون المستعمل بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائ  

 والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار

2552لسنه  302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم   

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 التوريدات العمومية

 25255212،قيدت فى  3555550555مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة   ،رأس مالها   

2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون  11354برقم   

يةطق النائتجاره الجمله والتجزئه للحديد والخردة وورق الكرتون المستعمل بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمنا  

 والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار

2552لسنه  302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم   

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 التوريدات العمومية

الحي  -شارع محور الكفراوي  - 424االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة ، بجهة : عقار رقم مع 

قسم اكتوبر ثان - 3مجاورة  -الخامس   
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 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عبدالله عبدالكريم حسن ابراهيم وشركاه   شركة  ،  بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة -  132

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22رط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم بهذا الش  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

لالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا  

، عن بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام  11354برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

ماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستث . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

قسم اكتوبر ثان - 3مجاورة  -الحي الخامس  -شارع محور الكفراوي  - 424نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   

أنواع  للتجارة والتوريدات   شركة  ،  " اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع البشرى -  133

 المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 التوريدات العمومية "

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "

ها او ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة  -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

، عن " اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات  11102برقم  25255258 ،قيدت فى 1555550555وذلك   ،رأس مالها   

 الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 التوريدات العمومية "

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "

ها او ون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تك -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

الشيخ زايد - 2ة ) د ( الجمان عمار -الدور االول  - 0وذلك ، بجهة : شقة رقم   - 

لوائح والقرارات البشرى للتجارة والتوريدات   شركة  ،  طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين وال -  134

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

 ، عن طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام 11102برقم  25255258ت فى ،قيد 1555550555،رأس مالها     

 - 0قة رقم القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش

الشيخ زايد - 2عمارة ) د ( الجمان  -الدور االول   - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  -شركة  ،     Bonfire trading بونفاير للتجارة والتوريدات والتوكيالت التجارية -  135

 به قانونا

 التوريدات العمومية -

 .التوكيالت التجاريه والتصدير -
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشرك -  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -، عن  11125برقم  25255215،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية -

تصديرالتوكيالت التجاريه وال - . 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجو -  

2شارع كامل مرسي الحي  2او ، بجهة : شقة   - 

ضها في شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غر   Bonfire trading بونفاير للتجارة والتوريدات والتوكيالت التجارية -  136

 مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11125برقم  25255215،قيدت فى  1555550555مالها   نشاطها.  ،رأس 

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق  

2شارع كامل مرسي الحي  2نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  -توب فوود للصناعات الغذائية   شركة  ،   -  137 : 

ه والمواد الغذائية وتعبئتها وتغليفهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن واالسماك المصنع -  

واقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أ  

 .تجميدها

 اقامة وتشغيل المجازر االلية -

يشترطواستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.  -  

 25255211،قيدت فى  8555550555في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح   ،رأس مالها   

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  -، عن  11183برقم  : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اد الغذائية وتعبئتها وتغليفهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن واالسماك المصنعه والمو -  

واقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أ  

 .تجميدها

 اقامة وتشغيل المجازر االلية -

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  

 -ائرى بجوارنزلة الد -في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ، بجهة : شارع متولى الشعراوى 

 - الهرم

شركة  ،  واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى   توب فوود للصناعات الغذائية -  138  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 .  

بان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األل - . 

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل - . 

 . إقامة المزارع السمكية -

عن واالستزراع,  ، 11183برقم  25255211،قيدت فى  8555550555تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق   ،رأس مالها    -

 وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 .  

لتسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو ا - . 

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل - . 

 . إقامة المزارع السمكية -

الهرم -بجوارنزلة الدائرى  -تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق ، بجهة : شارع متولى الشعراوى  -  - 

يناء فيلزمتوب فوود للصناعات الغذائية   شركة  ،  النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة س -  139  

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم  -  

2512لسنة  22ارج ق انشطة من خ - : 

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 التوريدات العمومية وعلى االخص توريد المواد الغذائية والوجبات الجاهزة -

، عن النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة  11183برقم  25255211،قيدت فى  8555550555،رأس مالها      -

 شبه جزيرة سيناء فيلزم

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم  -  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  - : 

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( -

 و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 التوريدات العمومية وعلى االخص توريد المواد الغذائية والوجبات الجاهزة -

الهرم -بجوارنزلة الدائرى  -، بجهة : شارع متولى الشعراوى  -  - 

األساسية)  توب فوود للصناعات الغذائية   شركة  ،  شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق -  140

صرف ( مع مراعاة–مياه  –كهرباء   

2552لسنه  302قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  مراعاه2552لسنة  305ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

 . شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و الفندقية -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم   

برقم  25255211،قيدت فى  8555550555لة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة   ،رأس مالها   اى حق فى مزاو

مراعاة صرف ( مع–مياه  –، عن شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء  11183  

2552لسنه  302قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم مراعاه 2552لسنة  305ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

 . شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و الفندقية -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم   

 - بجوارنزلة الدائرى -ة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : شارع متولى الشعراوى اى حق فى مزاول

 - الهرم

 توب فوود للصناعات الغذائية   شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل -  141

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ةحسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشرك وعلى الشركة االلتزام بأفراد  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانو  

 8555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها    -

، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل 11183برقم  25255211،قيدت فى   

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ةابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركوعلى الشركة االلتزام بأفراد حس  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 -عراوى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، بجهة : شارع متولى الش -

الهرم -بجوارنزلة الدائرى   - 
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AND   INDUSTRY    2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الحلويات والشيكوالته والمخبوزات والمشروبات -

 تجاره الجمله والتجزئه

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التوريدات العمومية -

نواعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أ -  

 المأكوالت و التيك اواى

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11208برقم  25255213،قيدت فى  155555550555سقط حقها   ،رأس مالها   الشرط ي

2512: 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الحلويات والشيكوالته والمخبوزات والمشروبات -

 تجاره الجمله والتجزئه

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التوريدات العمومية -

نواعمة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أاقا -  

 المأكوالت و التيك اواى

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

اكتوبر 2 -الحى األول  -المجاورة السابعة -مشروع فلوريدا أجياد  - 1404قطعة رقم  - 1قها ، بجهة : شقةرقم الشرط يسقط ح  
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AND   INDUSTRY   على ان ال تتمتع 2512لسنة  22يا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم شركة  ،  فى التمتع بالمزا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اود تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي ق  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

و الحوافز ، عن فى التمتع بالمزايا  11208برقم  25255213،قيدت فى  155555550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد ت  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 -ول الحى األ -المجاورة السابعة -مشروع فلوريدا أجياد  - 1404قطعة رقم  - 1مع مراعاة احكام ، بجهة : شقةرقم   

                 FOOD  SECRET   FOR   FOOD   & BEVERAGE   TRADE   فود سيكرت لتجارة وصناعة المواد الغذائية -  144

AND   INDUSTRY   مة شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز

 لمباشرة

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  11208برقم  25255213،قيدت فى  155555550555الها   نشاطها.  ،رأس م

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحى األول  -المجاورة السابعة -مشروع فلوريدا أجياد  - 1404قطعة رقم  - 1نشاطها. ، بجهة : شقةرقم   

شركة  ،  اعمال    LOUVRE    IN NOVATIONS                                          لوفر انيفيشنس للتصميمات الهندسية -  145

 التصميمات الهندسية وتصميمات الديكورات والتشطيبات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اعمال التصميمات الهندسية وتصميمات  11223برقم  25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الديكورات والتشطيبات

اكة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشر  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -بيفرلى هيلز -البوابة الرابعة -خدمات  20مول  -بالدور الثالث  3نشاطها. ، بجهة : وحدة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 86 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

نانو ،  إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات وتركيب طبقات الحماية ال شركة    Four  Wheels  فور ويلز إيجيبت -  146

 .سيراميك علي السيارات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات  11420برقم  25255220فى  ،قيدت 1055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .وتركيب طبقات الحماية النانو سيراميك علي السيارات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اورضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غ  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع أحمد حسين رشاد  2ة : نشاطها. ، بجه  

 شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او   A  and   H اية اند اتش للتوريدات العمومية -  147

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11421برقم  25255222،قيدت فى  05550555نشاطها  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

اكتوبر 2 - 2مركز خدمات الحى  1/31قطعة -1برج -مول الياسمين  14نشاطها ، بجهة : الوحدة   

          SMART         VISIONS   FOR         TELECOM   AND                       سمارت فيجن لالتصاالت واالنظمة االمنية -  148

SECURITY         SYSTEMS   شركة  ،  الئحته التنفيذية 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن الئحته التنفيذية 11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -ل  325 -الدور االول  2نشاطها. ، بجهة : شقة   

مسموح به قانوناشركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو    A  and   H اية اند اتش للتوريدات العمومية -  149  

 تصنيع الالفتات االعالنية المعدنية لدى الغيرالتوريدات العمومية

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الدعاية واالعالن

 اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات

 تأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(

احة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصل  

،قيدت فى  05550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

ه قانونا، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح ب 11421برقم  25255222  

 تصنيع الالفتات االعالنية المعدنية لدى الغيرالتوريدات العمومية

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

 الدعاية واالعالن

 اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات

 تأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(

اشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت  

برج -مول الياسمين  14او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : الوحدة 

اكتوبر 2 - 2مركز خدمات الحى  1/31قطعة -1  

ت واالنظمة االمنيةسمارت فيجن لالتصاال -  150                        SMART         VISIONS   FOR         TELECOM   AND          

SECURITY         SYSTEMS   شركة  ،  مقاوالت االعمال الكهربائية وااللكترونية وشبكات الهاتف والحاسب االلى 

ةزيادةنية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانو  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

معمارية وتصميمات البيوت الذكية وتطبيقات الحاسب االلىإعداد التصميمات ال  

، عن مقاوالت االعمال الكهربائية  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555تسويق وتوريد وتركيب   ،رأس مالها   

 وااللكترونية وشبكات الهاتف والحاسب االلى

ةزيادةواالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية   

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

رية وتصميمات البيوت الذكية وتطبيقات الحاسب االلىإعداد التصميمات المعما  

حدائق االهرام -ل  325 -الدور االول  2تسويق وتوريد وتركيب ، بجهة : شقة   

          SMART         VISIONS   FOR         TELECOM   AND                       سمارت فيجن لالتصاالت واالنظمة االمنية -  151

SECURITY         SYSTEMS   ط من شركة  ،  انظمة االتصاالت وتقنية المعلومات واالجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فق

 )كاميرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

البوابات االلكترونية( وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق -اجهزه االنذار -واالنتركوم  -بةالمراق . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   

، عن انظمة  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

 االتصاالت وتقنية المعلومات واالجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات

البوابات االلكترونية( وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق -اجهزه االنذار -نتركوم واال -المراقبة . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اووز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يج  

حدائق االهرام -ل  325 -الدور االول  2تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة : شقة   

شرةشركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا   GOLD STONE جولد ستون للبرمجيات -  152  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11122برقم  25255215،قيدت فى  1555550555.  ،رأس مالها   نشاطها

 التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 3شقة  - 11عمارة  -المجاورة االولى  -نشاطها. ، بجهة : الحى االول   - 

تجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناال -شركة  ،     K.S.A EXPORT كيه.اس.ايه للتصدير -  153  

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -، عن  11188برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اولخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الحى المتميز –(   4المنطقه السياحيه ) -(   81بالعقار رقم )   -(  2نشاطها. ، بجهة : شقه رقم )  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

انية تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمر -على قاسم محمد على خاطر وشريكته   شركة  ،   -  154

 الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -

تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية  -، عن  11212برقم  25255212،قيدت فى  3555550555 نشاطها.  ،رأس مالها  

 والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302صر العربيةرقم م  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -

المجاوره االولى -الحى الثامن  125نشاطها. ، بجهة :   - 

 جرين ستار للخدمات الرياضية   شركة  ،  و الئحته التنفيذية -  155

راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع م  

، عن و الئحته التنفيذية 11220برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

الطالبية -من نفق مصر للطيران  -شارع الخليفة)عادل امام سابقاً(  2 -نشاطها ، بجهة : مبنى جرين ستار - 

 - الهرم

لعاب ه األجرين ستار للخدمات الرياضية   شركة  ،  خدمات المجال الرياضى وتشمل االداره او التسويق او التشغيل او ادار -  156

 الرياضيه او انشاء االنديه الخاصه او

 االكاديميات الرياضية او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه

 تسويق الالعبين

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق  

، عن خدمات المجال  11220برقم  25255212،قيدت فى  15555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

الرياضيه او انشاء االنديه الخاصه اوالرياضى وتشمل االداره او التسويق او التشغيل او اداره األلعاب   

 االكاديميات الرياضية او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه

 تسويق الالعبين

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوا في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضه  
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 -من نفق مصر للطيران  -شارع الخليفة)عادل امام سابقاً(  2 -تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : مبنى جرين ستار

 -الطالبية

 - الهرم

ص شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي   Safawy  Pharma     صفاوي فارما لألدوية -  157

 الالزمة لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11222برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -لبرعي شارع أحمد ا 3نشاطها. ، بجهة :   

ة شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد التشخيصية والعالجي   Safawy  Pharma     صفاوي فارما لألدوية -  158

 والكيماوية والكيماوية التشخيصية)فيما عدا المواد الخطرة(

 .واألدوية والكواشف التشخيصية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

، عن اقامة وتشغيل  11222برقم  25255212،قيدت فى  15555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 مصنع لتصنيع المواد التشخيصية والعالجية والكيماوية والكيماوية التشخيصية)فيما عدا المواد الخطرة(

 .واألدوية والكواشف التشخيصية

اللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال  

العجوزه -المهندسين  -شارع أحمد البرعي  3مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   

2512لسنة  22الكويتية المتحدة لالستثمار العقارى والتنمية العمرانية والمقاوالت   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  159 : 

انية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدااالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمر -  

وما ورد بقراررئيس 2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنة  302الجمهوريةرقم  . 

عمرانية والمناطق النائية والمناطق خارجتخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانيةبالمناطق الصناعية والمجتمعات ال  

 الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11282برقم  25255212،قيدت فى  15555550555انشطة   ،رأس مالها    : 

لجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدااالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية ا -  

وما ورد بقراررئيس 2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   
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2552لسنة  302الجمهوريةرقم  . 

ة والمناطق النائية والمناطق خارجتخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانيةبالمناطق الصناعية والمجتمعات العمراني  

 الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

العجوزه -المهندسين  -ش الثبات خلف مسجد المحروسة 0انشطة ، بجهة :   - 

2512لسنة  22خارج ق  الكويتية المتحدة لالستثمار العقارى والتنمية العمرانية والمقاوالت   شركة  ،  من -  160 : 

 المقاوالت العامة -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

النشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانونا  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

2512لسنة  22، عن من خارج ق  11282برقم  25255212،قيدت فى  15555550555او التي قد   ،رأس مالها    : 

 المقاوالت العامة -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22مزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم الشرط يسقط حقها فى التمتع بال  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

العجوزه -المهندسين  -ش الثبات خلف مسجد المحروسة 0ي قد ، بجهة : او الت  - 

ي مصر او في الكويتية المتحدة لالستثمار العقارى والتنمية العمرانية والمقاوالت   شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها ف -  161

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

في ، عن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  11282برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -لف مسجد المحروسةش الثبات خ 0نشاطها ، بجهة :   - 

غيل إقامة وتش -إدارة المشروعات  -ب.م.س قبص للتجارة المحدودة   شركة  ،  إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفالت العامة  -  162

تشغيل إقامة و -عمومية التوريدات ال -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

نت خدمية او ترفيهيه الفنادق )الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقري السياحية واألنشطة المكمله او المرتبطه بذلك كا

قا لما ورد بشأن شركات اإلدارة الفندقيه و وف 2512لسنة  355او رياضية او تجارية او ثقافية . مع مراعاة القرار الوزاري رقم 
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، عن إقامة وتنظيم المؤتمرات  11352برقم  25255212،قيدت فى  15555550555بموافقة وإجراءات   ،رأس مالها   

ما هو مسموح التجارة العامة والتوزيع في -إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات  -إدارة المشروعات  -والحفالت العامة 

لسياحية واألنشطة إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقري ا -ت العمومية التوريدا -به قانونا 

لسنة  355المكمله او المرتبطه بذلك كانت خدمية او ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافية . مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

 -امنه المجاورة الث -الحي األول  -و وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات ، بجهة : ش السنترال بشأن شركات اإلدارة الفندقيه  2512

1218عقار رقم  - 

السارية  وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات -ب.م.س قبص للتجارة المحدودة   شركة  ،  الترخيص بها  -  163

ويجوز  -ية صيانة األجهزة الطب -توريد المستلزمات واألجهزة الطبيه  -سة هذه األنشطة وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممار

تحقيق  للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه  باعمالها او التي قد تعاونها علي

مالها    يها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون .  ،رأسغرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتر

وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح  -، عن الترخيص بها  11352برقم  25255212،قيدت فى  15555550555

يانة ص -ة الطبيه توريد المستلزمات واألجهز -والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 

و التي ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه  باعمالها ا -األجهزة الطبية 

بقا الحكام قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك ط

1218عقار رقم  -المجاورة الثامنه  -الحي األول  -ن . ، بجهة : ش السنترال القانو - 

شركة  ،  التراخيص الالزمة    AGILE    TECHNOLOGY   IT       أچايل تكنولوچى لالستشارات االدارية والتكنولوجية -  164

 .(لكل معرض على حدة

شريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد الب  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

قانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ال  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة 11320برقم  25255218،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها    ). 

د وتدريب وتنمية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العدا  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -حى االشجار -السنتر التجارى  - 08عمارة  -الدور األول  0نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   

 الماسية للتجارة العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  165

 التوريدات العمومية

 توريد مستلزمات انتاج المصانع والمواد الغذائية

 تقديم خدمات الكاترينج

اتزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  
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يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن التجارة العامة  11322برقم  25255218،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 توريد مستلزمات انتاج المصانع والمواد الغذائية

 تقديم خدمات الكاترينج

ااعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 - 4مجاورة  - 11 الحي - 34عمارة  - 13مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : شقه  - 

رةالماسية للتجارة العامة   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش -  166  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11322برقم  25255218،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

اخيص الالزمة لمباشرةعلى كافة التر  

اكتوبر 2 - 4مجاورة  - 11الحي  - 34عمارة  - 13نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

نتر(رجالى إيجو بيوتى الونچ   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى س -  167

 وحريمى

اه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وج  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين   

، عن اقامة وتشغيل وادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة  11401برقم  25255222،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

 و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر(رجالى وحريمى

امصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع م  

اكتوبر 2 -طريق الواحات  -دريم الند  -فندق هلنان دريم الند  - 3،  2،  1نشاطها ، بجهة : محالت ارقام   

تجارة المواد الغذائية المعبأة والعصائر والمشروبات-ريانسي بلس للتجارة والتصدير   شركة  ،   -  168 . 

 .تصدير المواد الغذائية المعبأة والعصائر والمشروبات-
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 94 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

هاليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر  

تجارة المواد الغذائية المعبأة والعصائر -، عن  11481برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .والمشروبات

 .تصدير المواد الغذائية المعبأة والعصائر والمشروبات-

هاركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  

اكتوبر 2 -نيو جيزة  - f1 بالدور الثالث بالعقاررقم - F133 نشاطها. ، بجهة : شقةرقم - 

المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -وتد للمقاوالت العمومية   شركة  ،   -  169 . 

ةزيادةما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية)في -  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

يةمن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذ 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 .مقاوالت أعمال الخرسانات والتشطيبات والتركيبات والتصميمات الهندسية -

 .التوريدات العمومية -

المقاوالت العامة  -، عن  11055برقم  25255235،قيدت فى  15555550555يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -

 .والمتخصصة والمتكاملة

ةزيادةا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية)فيما عد -  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 .مقاوالت أعمال الخرسانات والتشطيبات والتركيبات والتصميمات الهندسية -

 .التوريدات العمومية -

العمرانية -الكونيسة -شارع الحاجةرقية من شارع داير الناحية  1يجوز للشركة ان تكون ، بجهة :  - - 

ماال الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعوتد للمقاوالت العمومية   شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه من  -  170

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 95 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  11055برقم  25255235،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الهامع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعم  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

راخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت  

العمرانية -الكونيسة -شارع الحاجةرقية من شارع داير الناحية  1نشاطها. ، بجهة :  - 

 جروى للدعاية واالعالن   شركة  ،  و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  171

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

، عن و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11124برقم  25255211،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -الحي العاشر - 3المجاورة  - 28عمارة  -اطها. ، بجهة : الدور االول نش  - 

                    EGITALY                 INTERNATIONAL                                                  ايجيتالى انترناشيونال سرفيسيس -  172

SERVICES     ،  الترجمةتقديم خدمات  -شركة  

كتابة كمبيوتر( –تليفون  –تصوير  -تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

تقديم خدمات الترجمة -، عن  11180قم بر 25255211،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها     

كتابة كمبيوتر( –تليفون  –تصوير  -تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوز -ناحية االمين  -شارع الهادى  11 - 4نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

  - شركة  ،   توريد مواد التعبئة والتغليف بكافة انواعها   M3A ام ثرى ايه -  173

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 96 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اوغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن توريد مواد التعبئة والتغليف بكافة انواعها 11122برقم  25255215،قيدت فى  355550555نشاطها.  ،رأس مالها     -  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اومصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

عمارات الفردوس- 322عمارة رقم  4رقم  نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

ن لها يجوز للشركة ان تكو -شركة  ،  الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل فقط    BBF بى بى اف إللحاق العمالة بالداخل -  174

حقيق اونها على تمصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تع

ام القانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحك

الالزمة  والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص

، عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  11232برقم  25255213،قيدت فى  2555550555نشاطها  ،رأس مالها   لمباشرة 

اعمالها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة ب -فقط 

يها او تلحقها بها ر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتراو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مص

صول على كافة وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

الهرم -مشعل  -وبرأكت  2ش  42التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :   - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد    Jagora  Egypt  جاجورا ايجيبت لالستشارات والتعليم -  175

 البشرية

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

تحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالس  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

اماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اع  

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد  11224برقم  25255212،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها   

 البشرية

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص واالستحواذ  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

اشبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   

الدقى -ميدان المساحة -شارع هارون  12 -او ، بجهة : الدور الخامس   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 97 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   Jagora  Egypt  جاجورا ايجيبت لالستشارات والتعليم -  176

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلح  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ا في مصر ، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضه 11224برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -ميدان المساحة -شارع هارون  12 -الدور الخامس  نشاطها. ، بجهة :  

 احمد محمد حسين محمد السمين وشركاه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الباطنة -  177

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الصدر

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى القلب

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االطفال

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االسنان

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الكلى

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الكبد

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج االورام

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المخ واالعصاب

غيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعياقامة وتش  

، عن اقامة وتشغيل  11288برقم  25255212،قيدت فى  3555550555اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص   ،رأس مالها   

 مركز طبى متخصص فى الباطنة

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الصدر

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى القلب

مركز طبى متخصص فى االطفال اقامة وتشغيل  

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االسنان

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الكلى

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الكبد

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج االورام

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المخ واالعصاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

متخصص فى العالج الطبيعي اقامة وتشغيل مركز طبى  

الهرم -اخر فيصل  -كفرة نصار -شارع جالل  8اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص ، بجهة :   - 

 احمد محمد حسين محمد السمين وشركاه   شركة  ،  فى العظام -  178

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى حضانات االطفال

مويةاقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االوعية الد  

يم(%سنوياً بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحاالت التي يتم تقد 15بشرط أن تقدم )  

 .الخدمة الطبية أو العالجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز

صةالطبية المتخصتلتزم الشركةباخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس   

 . إعمال شئونها

برقم  25255212،قيدت فى  3555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها   

، عن فى العظام 11288  

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى حضانات االطفال

ةاقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االوعية الدموي  

يم(%سنوياً بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحاالت التي يتم تقد 15بشرط أن تقدم )  

 .الخدمة الطبية أو العالجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز

صةتلتزم الشركةباخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخص  

 . إعمال شئونها

الهرم -اخر فيصل  -كفرة نصار -شارع جالل  8مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة :   - 

مد السمين وشركاه   شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةاحمد محمد حسين مح -  179  

، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة  11288برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

الهرم -اخر فيصل  -كفرة نصار -شارع جالل  8نشاطها. ، بجهة :   - 

الالزمة  مقاوالت العامة   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصجرين توب لل -  180

 لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11413برقم  25255224،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

كرداسة-كفر حكيم-بجوار مسجد سنوسى -عزبة ابو شكر-ش النادى  85اطها. ، بجهة : نش - 

 شركة  ،  الطبية ومستحضرات التجميل واالجهزة الرياضية والتعويضية   CLINICA  EG     كلينيكا اي جى -  181

اتي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا  

، عن الطبية ومستحضرات التجميل واالجهزة  11340برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الرياضية والتعويضية

اماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اع  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

اكتوبر 2 -حدائق اكتوبر -كمبوند الصناعات الصغيرة 28نشاطها. ، بجهة :   

2512لسنة  22االبطال للبالستيك   شركة  ،  انشطةداخل قانون  -  182  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك

ديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عداتجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الج  

و2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 التصدير

،قيدت  1555550555اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار،   ،رأس مالها   مع ا

2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون  11112برقم  25255250فى   

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا

و2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 التصدير

المنيب -شارع قمر الدولة 1مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، ، بجهة :   - 

 االبطال للبالستيك   شركة  ،  وفى حالة عدم التزام الشركة -  183

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم بهذا الشرط يسقط حقها فى   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن وفى حالة عدم التزام  11112برقم  25255250،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   ،رأس مالها   

 الشركة

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22تمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم بهذا الشرط يسقط حقها فى ال  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

المنيب -شارع قمر الدولة 1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ، بجهة :   - 

 االبطال للبالستيك   شركة  ،  القانون و الئحته التنفيذية -  184

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام  

، عن القانون و الئحته التنفيذية 11112برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

المنيب -شارع قمر الدولة 1نشاطها. ، بجهة :   - 

اقامة  -شركة  ،     JORDAN  FOODS  COMPANY                                                  جوردن للصناعات الغذائية -  185

 وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف

ت الغذائيةاقامة وتشغيل مصنع للصناعا -  

22انشطه خارج ق * : 

 التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التصدير -

* ةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشرك  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

مصنع للتعبئة والتغليفاقامة وتشغيل  -، عن  11228برقم  25255212،قيدت فى  1555550555يجوز   ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الغذائية -

22انشطه خارج ق * : 

 التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التصدير -

* ةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشرك  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22ط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم بهذا الشر  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

الهرم-فيصل  -ش السبع عمارات 01يجوز ، بجهة :   - 

شركة  ،  للشركة ان    JORDAN  FOODS  COMPANY                                                  جوردن للصناعات الغذائية -  186

 تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوالهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، ع 11228برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-فيصل  -ش السبع عمارات 01نشاطها ، بجهة :   - 

رةراخيص الالزمة لمباشالحبشي الدولية)سافانا جروب(   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت -  187  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11220برقم  25255212،قيدت فى  2055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

مدخل الثورة -طريق مصر اسكندرية الصحراوي  - 01نشاطها ، بجهة : الكيلو   - 

توريد االدوات الكهربائية ومواد العزل والدهانات ومواد البناء -ومية   شركة  ،  ايالف المحدودة للتوريدات العم -  188  

 مقاوالت اعمال السباكة واعمال التشطيبات والمقاوالت -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاون  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

،  11445 برقم 25255220،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

توريد االدوات الكهربائية ومواد العزل والدهانات ومواد البناء -عن   

 مقاوالت اعمال السباكة واعمال التشطيبات والمقاوالت -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الهرم -الهرام حدائق ا -أ12- 433مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : فيال   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ايالف المحدودة للتوريدات العمومية   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  189

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  11445برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

الهرم -حدائق االهرام  -أ12- 433نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

مليات الحفر العالمية للخدمات البترولية والمقاوالت والتوريدات العمومية   شركة  ،  تقديم الخدمات البترولية المساندة لع -  190

 : واالستكشاف وتشمل

 صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطها- -

ه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترولحفر آبار الميا -  . 

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

به قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح   

 التوريدات العمومية

، عن تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات  11418برقم  25255220،قيدت فى  055550555اقامة وتشغيل   ،رأس مالها   

 : الحفر واالستكشاف وتشمل

 صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطها- -

بار غير العميقة الالزمة ألغراض البترولحفر آبار المياه واآل -  . 

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

وناالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قان  

 التوريدات العمومية

الهرم -حدائق االهرام  -ط  158 -بالدور االرضى  1اقامة وتشغيل ، بجهة : شقة   

شركة  ،  التجارة    Pharaonic   for    E- Commerce                                   الفرعونية للتجارة االلكترونية -  191

نترنتاإللكترونية والتسويق اإللكتروني عبر اال . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اإللكتروني عبر  ، عن التجارة اإللكترونية والتسويق 11118برقم  25255252،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المجاورة السادسة -الحي الثاني  - 1225الدور الثالث بالقطعةرقم  352نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

شركة  ،     HODHOD  SOLUTIONS                                                        هدهد سوليوشنز لتصميم وإنتاج البرامج -  192

 تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

لتنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ا  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

تشتريها او يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -بالدور الثامن  2ش وادى النيل شقه رقم 2نشاطها ، بجهة :   

3تلزمات الطبية ثرى ام للمس -  193 M     ،  يزات تجارة وتوزيع وتوريد المستلزمات الطبية والعلمية ومستلزمات وتجه -شركة

 المستشفيات والمعامل واالجهزة الطبية

 والمعملية والعلمية وقطع غيارها

هاال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

تجارة وتوزيع  -، عن  11432برقم  25522025،قيدت فى  2255550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 وتوريد المستلزمات الطبية والعلمية ومستلزمات وتجهيزات المستشفيات والمعامل واالجهزة الطبية

 والمعملية والعلمية وقطع غيارها

هايهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لخامسالحى ا-الخزان 10شارع  - 221مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : عمارة   - 

3ثرى ام للمستلزمات الطبية  -  194 M    شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

 لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11432برقم  25255220،قيدت فى  2255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

مباشرةعلى كافة التراخيص الالزمة ل  

الحى الخامس-الخزان 10شارع  - 221نشاطها. ، بجهة : عمارة   - 

شركة  ،    GONATURAL PURE COSMETICS                                          جونتشرال لمستحضرات التجميل الطبيعية -  195

ة والنباتات :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات وأدوات التجميل الطبيعية والعشبية والمكمالت الغذائي-22أنشطة قانون  

ي بالمرافق واالغذية الطبية وااللبان والمبيدات الحشرية واالدوية الحيوية. استصالح وتجهيز األراضالطبية والعطور واالعشاب 

ألراضي مخصصة األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ا

لحديثة فىألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ا  

،  11402برقم  25255222،قيدت فى  15555550555االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق   ،رأس مالها   

ئية والنباتات :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات وأدوات التجميل الطبيعية والعشبية والمكمالت الغذا-22عن أنشطة قانون 

ي بالمرافق واالغذية الطبية وااللبان والمبيدات الحشرية واالدوية الحيوية. استصالح وتجهيز األراضالطبية والعطور واالعشاب 

ألراضي مخصصة األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ا

لحديثة فىألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ا  

المنطقة الصناعية مخازن الشباب 202االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق ، بجهة :   - 

شركة  ،    GONATURAL PURE COSMETICS                                          جونتشرال لمستحضرات التجميل الطبيعية -  196

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  053الصادربها قراررئيس الوزراء رقم    

2008 . مركز مالي :التصنيع لدى الغير.اقامة و تشغيل مناحل العسل.* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة و-22أنشطة خارج قانون 

كات و غيرها وه مع الشرمستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

 التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها   ،رأس او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

 2552لسنة  530، عن الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  11402برقم  25255222،قيدت فى  15555550555مالها   

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم   

2008 . مركز مالي :التصنيع لدى الغير.اقامة و تشغيل مناحل العسل.* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة و-22أنشطة خارج قانون 

كات و غيرها ه مع الشرمستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو

 التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

المنطقة الصناعية مخازن الشباب 202  - 

شركة  ،    GONATURAL PURE COSMETICS                                          جونتشرال لمستحضرات التجميل الطبيعية -  197

على الشركة او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و 

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  11402برقم  25255222،قيدت فى  15555550555  ،رأس مالها   

لمباشرة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الشباب المنطقة الصناعية مخازن 202نشاطها. ، بجهة :   - 
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TRADING   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

 التوريدات العمومية

التجارية التصدير والتوكيالت  

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

بئة وتغليف المنتجات لدى الغيرتع  

 الشحن البحرى والجوى للبضائع

، عن  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي   ،رأس مالها   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

المنتجات لدى الغير تعبئة وتغليف  

 الشحن البحرى والجوى للبضائع

أمام زايد  -أركان بالزا  - 4مبنى  -بالدور الرابع  0 - 428يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، بجهة : وحدة رقم 

الشيخ زايد - 2555  - 
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TRADING   شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 

يها اورضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غ  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555مالها    نشاطها.  ،رأس

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

كام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألح  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 2555أمام زايد  -أركان بالزا  - 4مبنى  -بالدور الرابع  0 - 428نشاطها. ، بجهة : وحدة رقم   - 

ات التوصيل اون الينبرنجى لخدم -  200    Bringi   شركة  ،  خدمات توصيل الطلبات اون الين 

 بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن خدمات  11423برقم  25255222،قيدت فى  05550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 توصيل الطلبات اون الين

 بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

اشبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 - 0برج -15الحى-مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : ابراج سيتى ستارز  

شركة  ،     THORAMUN        FOR  INVESTMENT        & DEVELOPMENT     ثور آمون لإلستثمار والتنمية -  201

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األ  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

أس مالها   لمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة   ،راقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد داخل ا

، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة  11322برقم  25255212،قيدت فى  2555550555

 لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراض  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 1جهة : اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة ، ب

الدقى -من ميدان فينى  -شارع عبد الله الكاتب )هنداوى سابقاً(   - 

 شركة  ،  شبه   THORAMUN        FOR  INVESTMENT        & DEVELOPMENT     ثور آمون لإلستثمار والتنمية -  202
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و مراعاة قرار 2552لسنة  305جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم   

ا عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيم  

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

برقم  25255212فى  ،قيدت 2555550555االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق   ،رأس مالها   

، عن شبه 11322  

و مراعاة قرار 2552لسنة  305جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم   

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما   

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

من ميدان  -هنداوى سابقاً( شارع عبد الله الكاتب ) 1االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق ، بجهة : 

الدقى -فينى   - 
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 النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552نة لس 305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

 إقامة و إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها

 اقامة وتشغيل مصنع الستخالص وتعبئة الزيوت

 اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة التمور

الحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مص  

، عن النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 11322برقم  25255212،قيدت فى  2555550555او   ،رأس مالها     

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552سنة ل 305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

 إقامة و إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها

 اقامة وتشغيل مصنع الستخالص وتعبئة الزيوت

 اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة التمور

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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الدقى -من ميدان فينى  -شارع عبد الله الكاتب )هنداوى سابقاً(  1او ، بجهة :   - 
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 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

شركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال  

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11322برقم  25255212،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -من ميدان فينى  -شارع عبد الله الكاتب )هنداوى سابقاً(  1نشاطها. ، بجهة :   - 

ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةسبوت الدارة وتشغيل المطاعم   شركة  ،  و  -  205  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

فيذية، عن و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التن 11240برقم  25255213،قيدت فى  25555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -الحى الرابع -12نشاطها ، بجهة : فيال   - 

قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  -امان للمقاوالت العامة واالنشاءات   شركة  ،   -  206  

 المقاوالت العامة -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها به  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

سموح به التجارة العامة والتوزيع فيما هو م -، عن  11451برقم  25255224،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا

 المقاوالت العامة -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةت  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

أكتوبر أول 2 - 3مرحلة  -بيت العيلة 23نشاطها. ، بجهة :   - 
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التسويق االكترونى -شركة  ،     TAG MEDIA تاج ميديا -  207  

لفزيونية وكافةاإلنتاج الفني و التوزيع لألفالم السينمائية و التلفزيونية والفيديو والمسرحيات و المسلسالت اإلذاعية والت -  

تصحيح الوان( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -األعمال الفنية من )تصوير -  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

التسويق االكترونى -، عن  11433برقم  25255220فى  ،قيدت 185550555تلحقها   ،رأس مالها     

لفزيونية وكافةاإلنتاج الفني و التوزيع لألفالم السينمائية و التلفزيونية والفيديو والمسرحيات و المسلسالت اإلذاعية والت -  

تصحيح الوان( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -األعمال الفنية من )تصوير -  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

دريم الند -ك دريم كمبوند لي -B19 تلحقها ، بجهة : عمارة  - 

 شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   TAG MEDIA تاج ميديا -  208

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ة، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي 11433برقم  52552202،قيدت فى  185550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

دريم الند -كمبوند ليك دريم  -B19 نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

مايزى يونيفور -  209          EASYUNIFORM   شركة  ،  التوريدات العمومية - 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

العمومية ، عن التوريدات 11444برقم  25255220،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       - 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

محطة المريوطية فيصل -ش احمد صبرى متفرع من شارع عكاشة  3نشاطها. ، بجهة :   - 
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مالت جارة وتوزيع االدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكت -شركة  ،     ULTRA ELAJ  ألترا عالج -  210

 الغذائية والمستلزمات واالجهزة الطبية

 وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها

 االستيراد والتوكيالت التجارية -

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على

،قيدت  1555555550555ال يخل باحكام القوانين   ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ية تجارة وتوزيع االدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائ -، عن  11124برقم  25255215فى 

 والمستلزمات واالجهزة الطبية

 وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها

يةاالستيراد والتوكيالت التجار -  

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على

المهندسين -ش سوريا  14ما ال يخل باحكام القوانين ، بجهة : التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وب  - 

 . شركة  ،  المنظمة لهذا الغرض   ULTRA ELAJ  ألترا عالج -  211

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج االشعاعى -

هااول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تز -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  

، عن المنظمة لهذا الغرض 11124برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج االشعاعى -

هارها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   

المهندسين -ش سوريا  14نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الورق   ELsafa  Pack   الصفا باك للصناعات الورقية -  212

اركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش  
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يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الورق 11234برقم  25255213،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ااال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية -مخازن الشباب  - 284قطعة  -نشاطها ، بجهة : الدور االرضي   

 AL MUBADIEUN   AL                                                               المبدعون العرب للنشر والتوزيع والمالتيميديا -  213

ARAB   اشرةشركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب  

واللوائح والقرارات السارية ، عن احكام القوانين  11248برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العمرانيه الشرقيه -ش سيدى عمار 3نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    Youkas  يوكاز الدارة المطاعم والكافيهات -  214

زمة لمباشرةالتراخيص الال  

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11422برقم  25255220،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -فالجز مول  -الدور االرضي  - 2نشاطها. ، بجهة : محل رقم  - 

افيهاتيوكاز الدارة المطاعم والك -  215   Youkas   تة شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات و الكافتريات الثاب

 لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم

 جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

ال اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن اقامة و تشغيل و ادارة  11422برقم  20252552،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 المطاعم والكافيهات و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم

 جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

ا شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 -فالجز مول  -الدور االرضي  - 2مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : محل رقم  - 

ه شركة  ،  القيام بكافة االعمال الفني   SHAK    DIGITAL    HUB                                                      شاك ديجيتال هب -  216

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -من )تصوير  

اتتاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوه اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و -  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات ومستلزمات التصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

 اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا )التصويرتحت الماء( -

تصوير الفيديو للحفالت والمعارض والمؤتمراتالقيام بأعمال  -  

 الدعاية واالعالن

 -صوت -، عن القيام بكافة االعمال الفنيه من )تصوير 11434برقم  25255220،قيدت فى  1055550555بيع   ،رأس مالها   

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج   

اتر و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهاعداد و تجهيز استديوهات التصوي -  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات ومستلزمات التصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

 اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا )التصويرتحت الماء( -

 القيام بأعمال تصوير الفيديو للحفالت والمعارض والمؤتمرات -

 الدعاية واالعالن

الهرم -ش خاتم المرسلين  22بيع ، بجهة :   - 

شركة  ،  الصوربكافة انواعها    SHAK    DIGITAL    HUB                                                      شاك ديجيتال هب -  217

)البورتريهات والتابلوهات( ومستلزماتها  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

ص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخي  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

،قيدت فى  1055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

تريهات والتابلوهات(، عن الصوربكافة انواعها ومستلزماتها )البور 11434برقم  25255220  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

مة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالز  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

الهرم -ش خاتم المرسلين  22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة :   - 

شركة  ،  و غيرها التي تزاول    SHAK    DIGITAL    HUB                                                      شاك ديجيتال هب -  218

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مر  

، عن و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11434برقم  25255220،قيدت فى  1055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اولخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -لين ش خاتم المرس 22نشاطها. ، بجهة :   - 

 .شركة  ،  إعادة هيكلة الشركات من الناحية اإلدارية فقط   Skillsser   سكيلزسير -  219

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن إعادة هيكلة الشركات من الناحية اإلدارية فقط 11408برقم  25255222،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

عداد وتدريب وتنمية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز ال . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةت  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

رماله -خلف كايرو مول  -شارع كامل من شارع ايوب  2الدور السادس بالعقاررقم  - 1نشاطها. ، بجهة : شقة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توب فوود للصناعات الغذائية   شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  220

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احك  

، عن تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11183برقم  25255211،قيدت فى  8555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اون تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ئرى بجوارنزلة الدا -نشاطها. ، بجهة : شارع متولى الشعراوى   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الورق   ELnouras  Pack  النورس باك للصناعات الورقية -  221

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الورق 11202برقم  25255213،قيدت فى  3555550555ا   نشاطها  ،رأس ماله  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية -مخازن الشباب  - 284قطعة  -نشاطها ، بجهة : لدور االول بعد االرضي  - 

22شركة  ،  نشطةداخل قانون    Kuzlo  for IT  كوزلو لتكنولوجيا المعلومات -  222 : 

1- لكترونيات و مراكزصناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير اال  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 2

3 - يبترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللك  

 . عليها

4 - برقم  25255212،قيدت فى  1555550555إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة   ،رأس مالها   

22، عن نشطةداخل قانون  11222 : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

1- يات و مراكزصناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترون  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 2

3 - يبوتشغيلها والتدر أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية  

 . عليها

4 - الدقى -شارع أحمد الشاطوري  25إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة ، بجهة :   

 . شركة  ،  وبيانات   Kuzlo  for IT  كوزلو لتكنولوجيا المعلومات -  223

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

6 - لتوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعهاأعمال ا  . 

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسومالمشروعات التى تستثمر   

 . الصناعية

12 - ، عن وبيانات 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555إنشاء وإدارة مراكز التدريب   ،رأس مالها     . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

6 - يف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعهاأعمال التوص  . 

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

 المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 . الصناعية

12 - الدقى -شارع أحمد الشاطوري  25إنشاء وإدارة مراكز التدريب ، بجهة :   

ن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتشركة  ،  إلعداد الباحثي   Kuzlo  for IT  كوزلو لتكنولوجيا المعلومات -  224  

 .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها- 13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 116 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 14

 .المحتوى العلمي والثقافي والفني

ميم تطبيقات الهاتف المحمولتص . 

22أنشطة خارج قانون  : 

 .التجارة اإللكترونية عبر االنترنت -

 1555550555على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة   ،رأس مالها   

زنقل تكنولوجيا المعلومات، عن إلعداد الباحثين ومراك 11222برقم  25255212،قيدت فى   

 .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها- 13

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 14

 .المحتوى العلمي والثقافي والفني

يقات الهاتف المحمولتصميم تطب . 

22أنشطة خارج قانون  : 

 .التجارة اإللكترونية عبر االنترنت -

شارع أحمد الشاطوري  25على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة ، بجهة : 

الدقى -  

 شركة  ،  عدم التزام الشركةبهذا   Kuzlo  for IT  كوزلو لتكنولوجيا المعلومات -  225

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن عدم التزام  12221برقم  25255212،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

 الشركةبهذا

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

الدقى -شارع أحمد الشاطوري  25، بجهة :  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 شركة  ،  المقاوالت العامة   AT  HOME    MD                                                  أت هوم إم دى للمقاوالت -  226

اشبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   
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 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  

، عن المقاوالت العامة 11222برقم  25255212،قيدت فى  205550555نشاطها  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -أكتوبر 2ثان  - 2المجاورة  -شارع غريب  -عمارة السندس  2223نشاطها ، بجهة :  - 

مالية شركة  ،  تقديم االستشارات في كافة المجاالت وعلى األخص الفنية وال   Sequence Ventures سيكوينس فينشرز -  227

تشارات القانونية ة وسريعة النمو )فيما عدا االسواالدارية واالقتصادية والتسويقية والترويجية والتجارية وفي مجال الشركات الناشئ

المالية ألنشطة  واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق

ال والئحته التنفيذية(من قانون سوق رأس الم 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة   . 

، عن تقديم االستشارات  11113برقم  25255250،قيدت فى  1555550555اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب   ،رأس مالها   

ال الشركات الناشئة في كافة المجاالت وعلى األخص الفنية والمالية واالدارية واالقتصادية والتسويقية والترويجية والتجارية وفي مج

واالستحواذ وكذا  وسريعة النمو )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

والئحته التنفيذية( سوق رأس المال  . 

الشيخ زايد 31مكتب  -الدور الثالث  - 2مبنى  -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب ، بجهة : أركان بالزا   - 

شركة  ،  وتنمية الموارد البشرية اعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية    Sequence Ventures سيكوينس فينشرز -  228

شركات من اعادة هيكلة ال -لتسويقية والترويجية والتجارية وفي مجال الشركات الناشئة وسريعة النموواالدارية واالقتصادية وا

ات يجوز تقديم خدمات الدعم الفني للشركات انشاء وادارة حاضنات األعمال التكنولوجية اعداد وتنظيم المؤتمر -الناحية االدارية 

ي قد الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

، عن  11113برقم  25255250،قيدت فى  1555550555تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

ارية وفي مجال لتسويقية والترويجية والتجوتنمية الموارد البشرية اعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية واالدارية واالقتصادية وا

وادارة  تقديم خدمات الدعم الفني للشركات انشاء -اعادة هيكلة الشركات من الناحية االدارية  -الشركات الناشئة وسريعة النمو

ه مع الوجوحاضنات األعمال التكنولوجية اعداد وتنظيم المؤتمرات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

جهة : الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، ب

الشيخ زايد 31مكتب  -الدور الثالث  - 2مبنى  -أركان بالزا   - 

يونيه و و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفز االنتاج الفنى -شركة  ،  "    Finder of the Stars فايندر أوف ذا ستارز -  229

مونتاج  -وبالج د -ميكساج  -صوت  -الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من (تصوير

تصحيح الوان -تحميض نيجاتيف  -  ) 

وهات البث ر و دور العرض )  كل ما سبق فيما عدا تملك استدياعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوي -

 االذاعى (

  تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -
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 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

االنتاج  -، عن "  11104برقم  25255258،قيدت فى  1555550555ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى   ،رأس مالها    -

نية و كافة االعمال الفنيه التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيوالفنى و 

تصحيح الوان -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت  -من (تصوير  ) 

وهات البث دور العرض )  كل ما سبق فيما عدا تملك استدي اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و -

 االذاعى (

  تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى -

الشيخ زايد -المجاورة الثالثة  -الحي األول  - 1122بالعقار رقم  2ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى ، بجهة : شقة  -  - 

 شركة  ،     Finder of the Stars فايندر أوف ذا ستارز -  230

  تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه -

 اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا ) التصوير تحت الماء (-

 .تنظيم الحفالت العامة فقط -

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

برقم  25255258،قيدت فى  1555550555والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   وذلك طبقا الحكام القانون 

تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه -، عن  11104   

 اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا ) التصوير تحت الماء (-

 .تنظيم الحفالت العامة فقط -

ها او ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجو -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

المجاورة  -الحي األول  - 1122بالعقار رقم  2تة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة وذلك طبقا الحكام القانون والئح

الشيخ زايد -الثالثة   - 

 شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة   Finder of the Stars فايندر أوف ذا ستارز -  231

، عن واللوائح والقرارات  11104برقم  25255258،قيدت فى  1555550555شاطها  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة ن

 -الحي األول  - 1122بالعقار رقم  2السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقة 

الشيخ زايد -المجاورة الثالثة   - 

نيه و الفيديو و النتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيو -نى والسينمائى   شركة  ،  االسحاب لالنتاج الف -  232

 المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -كافة االعمال الفنيه من )تصوير  

 نشر وتوزيع الكتب

لدعاية واالعالنا -  

 .إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة( -

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها    -

لفيديو و النتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و ا -، عن ا 11252برقم  21225255،قيدت فى  2055550555

 المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و
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تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -كافة االعمال الفنيه من )تصوير  

 نشر وتوزيع الكتب

ة واالعالنالدعاي -  

 .إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة( -

ش حسن  1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة :  -

الهرم -محمد   - 

لالنتاج الفنى والسينمائى   شركة  ،  شبيهةباعمالها السحاب -  233  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

قرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال  

، عن شبيهةباعمالها 11252برقم  25255212،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

او يهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ش حسن محمد  1نشاطها. ، بجهة :   - 
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Engineering     &  Projects   شركة  ،  المقاوالت العامة 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 اعمال اليكتروميكانيكال

 مقاوالت االعمال الكهروميكانيكية وااللكترونيه للمنشأت والمصانع والمباني العامه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اون تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا  

، عن المقاوالت  11330برقم  25255212،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

 العامة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 اعمال اليكتروميكانيكال

االعمال الكهروميكانيكية وااللكترونيه للمنشأت والمصانع والمباني العامهمقاوالت   
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 120 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   

فيصل -عزبه جبريل  -ش سيد صالح  35تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة :   
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Engineering     &  Projects   شركة  ،  الئحته التنفيذية 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن الئحته التنفيذية 11330برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوا  

فيصل -عزبه جبريل  -ش سيد صالح  35نشاطها ، بجهة :   

خراطةشركة  ،   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن وال   ETM  GROUP  الهندسية للخراطة الدقيقة -  236  

التوكيالت التجاريةاالستيراد والتصدير و  

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على

الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل  11223برقم  25255212،قيدت فى  25555550555التوريدات   ،رأس مالها   

 وتشغيل المعادن والخراطة

والتوكيالت التجاريةاالستيراد والتصدير   

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على

الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

الطالبية -ش عمران من ش الثالثينى الجديد  33التوريدات ، بجهة :   

 شركة  ،  العمومية   ETM  GROUP  الهندسية للخراطة الدقيقة -  237

 تسويق المنتجات

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 121 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن العمومية 11223برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تسويق المنتجات

االلكترونى عبر االنترنت التسويق  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الطالبية -ش عمران من ش الثالثينى الجديد  33نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  تجاره الكيماويات    ALMASA                FOR  CHEMICALS                                         الماسه للكيماويات -  238

 بكافه انواعها ومستلزماتها

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تجاره الكيماويات بكافه انواعها ومستلزماتها 11322برقم  25255223،قيدت فى  1555550555س مالها   نشاطها.  ،رأ  

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ابراهيم من ش الخليفهش علي  2نشاطها. ، بجهة :   

 العالمية للخدمات البترولية والمقاوالت والتوريدات العمومية   شركة  ،  وادارة محطات تموين السيارات -  239

 المقاوالت العامة

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 122 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وتسويق المواد البترولية والزيوت والشحوم تجارة وتوريد  

 055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

، عن وادارة محطات تموين السيارات 11418برقم  25255220،قيدت فى   

 المقاوالت العامة

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125الشركةبإحكام القانون رقم  تلتزم  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

يق المواد البترولية والزيوت والشحومتجارة وتوريد وتسو  

بالدور  1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ، بجهة : شقة 

الهرم -حدائق االهرام  -ط  158 -االرضى   

،  اعماال شبيهةباعمالها العالمية للخدمات البترولية والمقاوالت والتوريدات العمومية   شركة  -  240  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  

، عن اعماال شبيهةباعمالها 11418برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -حدائق االهرام  -ط  158 -بالدور االرضى  1نشاطها ، بجهة : شقة   

االستشارات ية   شركة  ،  تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية والكيان للتطوير واالستشارات التكنولوج -  241

 والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

نون سوق رأس المال والئحته التنفيذيةمن قا 22عليها في المادة  ) . 

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

، عن تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية  14251برقم  25255222،قيدت فى  255550555،رأس مالها      -

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 123 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

الشيخ زايد -الدور الثالث -52عمارة - 12، بجهة : الحى  -  - 

واعد البيانات الكيان للتطوير واالستشارات التكنولوجية   شركة  ،  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وق -  242

 . والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهارونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكت -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

، عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  11425برقم  25255222،قيدت فى  255550555أعمال التوصيف   ،رأس مالها    -

 . للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهاغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتش -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

الشيخ زايد -الدور الثالث -25عمارة - 12ل التوصيف ، بجهة : الحى أعما -  - 

 . الكيان للتطوير واالستشارات التكنولوجية   شركة  ،  والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -  243

 .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندم  

، عن والتصميم لشبكات نقل وتداول  11425برقم  25255222،قيدت فى  255550555تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

 . البيانات

 .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

تشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االس - . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 124 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الشيخ زايد -الدور الثالث -25عمارة - 12تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : الحى   - 

   SACO  for  Supplies  and  Management                                                          ساكو للتوريدات واإلدارة -  244

رةشركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش  

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11332برقم  25255212،قيدت فى  25555550555   نشاطها  ،رأس مالها

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العمرانية -عمرانية غربية -شارع شونة بنك مصر 12نشاطها ، بجهة :   

شركة  ،     TMAM        FOR   MARKETING                  SOLUTIONS                         تمام لحلول التسويق -  245

 التصدير

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التصدير 11311برقم  25255212،قيدت فى  155550555ها   نشاطها.  ،رأس مال  

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-رع سهل حمزةشارع الثورة متفرع من شا 2نشاطها. ، بجهة :   

شعر شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة و ال   Hairlains Beuty  Salon  هيرلينز بيوتى صالون -  246

 و الجسم ) بيوتى سنتر(

اباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  

، عن اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل  11324برقم  25255223،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر(

ااعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 125 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال  

قسم العجوزه -شارع ابو الكرامات نصية شارع المحروقي  2نشاطها. ، بجهة :   - 

22وطن للفالتر   شركة  ،  انشطه داخل ق  -  247 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فالتر السيارات بجميع انواعها

22انشطه خارج ق  : 

 االستيراد

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 القوانين المنظمة لهذا الغرض

كةيه ومركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشرتلتزم الشركةبإفراد حسابات مال  

22، عن انشطه داخل ق  11452برقم  25255224،قيدت فى  105555550555بهذا   ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فالتر السيارات بجميع انواعها

22انشطه خارج ق  : 

 االستيراد

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121الشركه باحكام القانون رقم  تلتزم  

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 القوانين المنظمة لهذا الغرض

كةركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشرتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه وم  

فيصل -برج العرب اللبيني  03بهذا ، بجهة :   - 

 جرين توب للمقاوالت العامة   شركة  ،  المقاوالت العامة -  248

 التوريدات العمومية

 توريد وتركيب شبكات الرى ونباتات الزينة

وصيانة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )الالند سكيب( القيام باعمال تنسيق  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن المقاوالت العامة 11413برقم  25255224،قيدت فى  15555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها     
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 126 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التوريدات العمومية

 توريد وتركيب شبكات الرى ونباتات الزينة

وصيانة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )الالند سكيب( القيام باعمال تنسيق  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كرداسة-كفر حكيم-بجوار مسجد سنوسى -عزبة ابو شكر-ش النادى  85مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :  - 

2512لسنة  22انشطة داخل قانون االستثمار رقم  -شركة  ،      M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  249 : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل االلومنيوم -

- قامة وتنمية ط واتخطي -االسثمار العقارى ) بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ( 

  المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم (

 .اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات األستثمارية فى مجال البنية األساسية-

انشطة داخل قانون االستثمار رقم  -، عن  11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555   اعداد الدراسات   ،رأس مالها -

2512لسنة  22 : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل االلومنيوم -

- مة وتنمية قاتخطيط وا -االسثمار العقارى ) بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ( 

  المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم (

 .اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات األستثمارية فى مجال البنية األساسية-

فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2اعداد الدراسات ، بجهة : شقة  -  

 شركة  ،  الهيئات السالفة او تشتريها او   M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  250

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

خيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا  

، عن الهيئات السالفة او تشتريها او 11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

جهة : شقة الالزمة لمباشرة ، بمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2  

نزليه راية لتصنيع وتجميع األجهزة الكهربائية   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزه الكهربائيه والم -  251

 .وااللكترونيةبكافة أنواعها

اوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 127 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح   

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االجهزه الكهربائيه  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 .والمنزليه وااللكترونيةبكافة أنواعها

اباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام الق  

اكتوبر 2 -امتداد المنطقة الصناعية السادسة 130نشاطها ، بجهة : قطعة رقم   

ادارة المناطق  -شركة  ،  االقتصادية والهندسية والتكنولوجيا للمشروعات    M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  252

ألستزراع،  ) استصالح وتجهيز األراضى بالمرافق األساسية التى تجعلها قابلة ل -الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها 

ع وليس يُشترط أن تكون األراضي مخصصة  ألغراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزرا

 الري بطريق الغمر.(

م طرق استزراع االراضى المستصلحة،)يُشترط أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع،  وأن تستخد -

 الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر.(

 -، عن االقتصادية والهندسية والتكنولوجيا للمشروعات  11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      -

جعلها قابلة استصالح وتجهيز األراضى بالمرافق األساسية التى ت -ادارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها 

ة في راضي مخصصة  ألغراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثلألستزراع،  ) يُشترط أن تكون األ

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر.(

م طرق استزراع االراضى المستصلحة،)يُشترط أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع،  وأن تستخد -

.(الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2، بجهة : شقة  -  

بان او شركة  ،  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االل   M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  253

او التسمين او  ت او التفريخ او انتاج البيضتربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالال -التسمين او اللحوم 

 اللحوم

تربية الخيول -اقامة المزارع السمكية   -   . 

 .انشاء وادارة مراكز التدريب ألعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات-

 .انشاء وادارة مراكز األستشارات والدراسات المتخصصة فى مجال المعلومات واالتصاالت وتطويرها-

 .االتصاالت وخدمات االنترنت-

- ، عن تربية جميع انواع الحيوانات  11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555صناعة وتكنولوجيا   ،رأس مالها   

تاج تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك الن -سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم 

ت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحومالسالال  

تربية الخيول -اقامة المزارع السمكية   -   . 
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 128 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .انشاء وادارة مراكز التدريب ألعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات-

 .انشاء وادارة مراكز األستشارات والدراسات المتخصصة فى مجال المعلومات واالتصاالت وتطويرها-

 .االتصاالت وخدمات االنترنت-

- فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2صناعة وتكنولوجيا ، بجهة : شقة   

 . شركة  ،  المعلومات واالتصاالت   M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  254

 :تصميم وانتاج البرامج -

والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات -أ . 

بأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري-ب  

 .عليها

إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات-ج . 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية-د . 

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .المقاوالت العمومية المتكاملة-

- ، عن المعلومات واالتصاالت 11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555التصدير.   ،رأس مالها     . 

 :تصميم وانتاج البرامج -

تطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات وال-أ . 

بأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري-ب  

 .عليها

إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات-ج . 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية-د . 

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .المقاوالت العمومية المتكاملة-

- فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2التصدير. ، بجهة : شقة   

 1822لسنة  125شركة  ،  التوكيالت التجارية) تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم    M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  255

أن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(في ش . 

ألجهزةالتصنيع والتجارة والتوزيع والتوريد والتسويق لدى الغير لألدوية والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية وا -  

 الطبية واجهزة ومستلزمات المعامل ومستحضرات التجميل والمحاليل الطبية وأغذية األطفال واالغذية الخاصة واضافات

ف ومخصبات التربة والمطهرات والبان االطفال والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية والكيماويات )فيما عدااالعال  
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 129 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .(الخطرة

، عن التوكيالت التجارية) تلتزم  11402برقم  25255222،قيدت فى  1555550555تلتزم الشركة   ،رأس مالها    -

تنظيم أعمال الوكالة التجارية( في شأن 1822لسنة  125الشركةبأحكام القانون رقم  . 

ألجهزةالتصنيع والتجارة والتوزيع والتوريد والتسويق لدى الغير لألدوية والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية وا -  

 الطبية واجهزة ومستلزمات المعامل ومستحضرات التجميل والمحاليل الطبية وأغذية األطفال واالغذية الخاصة واضافات

ومخصبات التربة والمطهرات والبان االطفال والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية والكيماويات )فيما عدا االعالف  

 .(الخطرة

فيصل-المريوطية-ش على حسن شاتو 13- 2تلتزم الشركة ، بجهة : شقة  -  

الة مستقل لكل نشاط على حدا وفى حشركة  ،  بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي    M.G.M  ام جى ام لالستثمار والتنمية -  256

 عدم التزام الشركة بهذا الشرط

،وكذا التتمتع األنشطة خارج 2512لسنه  22يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

لهاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا -  

،قيدت  1555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

كة لكل نشاط على حدا وفى حالة عدم التزام الشر، عن بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل  11402برقم  25255222فى 

 بهذا الشرط

،وكذا التتمتع األنشطة خارج 2512لسنه  22يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

لهاك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -  

ش على حسن  13- 2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ، بجهة : شقة 

فيصل-المريوطية-شاتو  

،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة شركة     Bringi   برنجى لخدمات التوصيل اون الين -  257

 لمباشرة

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11423برقم  25255222،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 0برج -15الحى-نشاطها. ، بجهة : ابراج سيتى ستارز  

لو نايت للمطاعم والكافيهاتب -  258  BLEU NIGHT     ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة -شركة  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 130 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات  -، عن  11482برقم  25255235،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الثابتة

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل  

الفردوس-السنتر التجارى- 28نشاطها. ، بجهة : رقم   - 

 ياسمينا شريف وشيماء محمد وشركاهم   شركة  ،  األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -  259

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

ةباالستكشاف البتروليالخدمات المتعلق -  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

 التوريدات العمومية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان   ،رأس مالها    2512لسنة  22بقانون االستثماررقم الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة 

، عن األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة 11222برقم  25255212،قيدت فى  3555550555  

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

شاف البتروليالخدمات المتعلقةباالستك -  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

 التوريدات العمومية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

ج شارع هارون  22على ان ، بجهة :  2512لسنة  22الستثماررقم الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون ا

الدقى -ميدان المساحة -  

   korashi    Digital    services     technology                                           قرشي تكنولوجيا الخدمات الرقميه -  260

 شركة  ،  ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

إدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء و - . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 131 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتجهيز مواد ومستلزمات الدعاية واالعالن بكافهصورها )المواد المعدنيه او

 البالستيكيه او الجلديه او الورقيه والطباعه عليه

لوجيا المعلومات، عن ومراكزنقل تكنو 11452برقم  25255224،قيدت فى  255555550555انشطه   ،رأس مالها     

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

ىواألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتجهيز مواد ومستلزمات الدعاية واالعالن بكافهصورها )المواد المعدنيه او

 البالستيكيه او الجلديه او الورقيه والطباعه عليه

الدقى -محي الدين ابو العز -ش المدينه المنوره  14انشطه ، بجهة :   

لحلول الهندسيةديناميك ل -  261     Dynamic      Engineering     Solutions   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية 

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ية وعلى ، عن القوانين واللوائح والقرارات السار 11322برقم  25255223،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -مشروع مركز اكتوبر التجاري  - 2عماره  -الدور االول  - 05و  48نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم  - 

 شركة  ،  التوريدات العمومية   Dynamic      Engineering     Solutions    ديناميك للحلول الهندسية -  262

 مقاوالت اعمال الكهروميكانيكيه

ةزيادةتقديم االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22ص عليها في المادة المنصو ) . 

 التوكيالت التجاريه

،قيدت  055550555فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال   ،رأس مالها    1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم 

، عن التوريدات العمومية 11322برقم  25255223فى   

اعمال الكهروميكانيكيه مقاوالت  

ةزيادةتقديم االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 132 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22في المادة المنصوص عليها  ) . 

 التوكيالت التجاريه

 - 05و  48فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ، بجهة : مكتب رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم 

اكتوبر 2 -مشروع مركز اكتوبر التجاري  - 2عماره  -الدور االول  - 

 شركة  ،  ينشئ تأسيس الشركة   Dynamic      Engineering     Solutions    ديناميك للحلول الهندسية -  263

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

، عن ينشئ تأسيس الشركة 11322برقم  25255223،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها     

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز ل  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ  

اكتوبر 2 -مشروع مركز اكتوبر التجاري  - 2عماره  -الدور االول  - 05و  48مع مراعاة احكام ، بجهة : مكتب رقم  - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث    Arab  Scientific  Brands  ASB  ايه اس بي للتجارة و الصناعة -  264

 الخشبى بكافة انواعه

تشغيل مصنع لتصنيع االثاث المعدنىاقامة و  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لالت و المعدات واالجهزة

 المقاوالت العامة

اول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزا  

يها   ،رأس او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى بكافة انواعه 11384برقم  25255224،قيدت فى  15555550555مالها     

ل مصنع لتصنيع االثاث المعدنىاقامة وتشغي  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لالت و المعدات واالجهزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 133 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المقاوالت العامة

اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا  

 1يها ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

الهرم -الدور الثالث  1شقة  -ش اشرف البطران من ش اللبيني  - 

 شركة  ،  او   Arab  Scientific  Brands  ASB  ايه اس بي للتجارة و الصناعة -  265

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او 11384برقم  25255224،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -الدور الثالث  1شقة  -ش اشرف البطران من ش اللبيني 1نشاطها. ، بجهة :   - 

وجيا الخدمات الرقميهقرشي تكنول -  266                                            korashi    Digital    services     technology   

22شركة  ،  انشطه داخل ق  : 

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-

تعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجيالبيانات و أنشطة ال  . 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 25255224،قيدت فى  255555550555المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات   ،رأس مالها   إنتاج  -

22، عن انشطه داخل ق  11452برقم  : 

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-

د و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجيالبيانات و أنشطة التعهي  . 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 -محي الدين ابو العز -ش المدينه المنوره  14توي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات ، بجهة : إنتاج المح -

 الدقى

رات التنظيف اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة المنظفات الصناعية ومستحض -ترينيتى لصناعة المنظفات   شركة  ،   -  267

 والصابون السائل

عية ومستحضرات التنظيف والصابون السائلتجارة المنظفات الصنا -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 134 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اقامة وتشغيل مصنع لخلط  -، عن  11252برقم  25255212،قيدت فى  855550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 وتعبئة المنظفات الصناعية ومستحضرات التنظيف والصابون السائل

ستحضرات التنظيف والصابون السائلتجارة المنظفات الصناعية وم -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلح  

الشيخ زايد - 13الحى  - 4المجاورة  - 42عمارة  - 4مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة   - 

 يص الالزمةترينيتى لصناعة المنظفات   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ -  268

 لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11252برقم  25255212،قيدت فى  855550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 13الحى  - 4المجاورة  - 42عمارة  - 4نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

سمدة الزراعيةنيو فيجن للمبيدات واأل -  269                                                          New  Vision  for  Pesticides  and  

fertilizers   شركة  ،   تجارة األسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية والبذور والحاصالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج 

 .الزراعي

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

ن الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها م  

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

، عن تجارة األسمدة  11580برقم  25255254،قيدت فى  255550555استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق   ،رأس مالها   

 .والمبيدات والمخصبات الزراعية والبذور والحاصالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي

جارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالت . 

 .التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

لجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من ا  

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اكتوبر 2 - 0مجاورة  - 11الحي  - 42استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق ، بجهة : عمارة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 135 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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fertilizers   شركة  ،  األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط 

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305دا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما ع  

. 2008 

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

، عن األساسية التي  11580برقم  25255254،قيدت فى  555055525واالستحواذ وكذا االستشارات المالية   ،رأس مالها   

 تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا   

. 2008 

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

اكتوبر 2 - 0مجاورة  - 11الحي  - 42واالستحواذ وكذا االستشارات المالية ، بجهة : عمارة   
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fertilizers   نصوصشركة  ،  عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية الم  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن عن األوراق المالية  11580برقم  25255254،قيدت فى  255550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 - 0مجاورة  - 11الحي  - 42مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : عمارة   
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fertilizers   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 136 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  11580برقم  25255254،قيدت فى  255550555نشاطها  ،رأس مالها   

يص الالزمة لمباشرةكافة التراخ  

اكتوبر 2 - 0مجاورة  - 11الحي  - 42نشاطها ، بجهة : عمارة   

               THE       BACK                                                         ذا باك يارد بروبيرتيز لالستثمار والتسويق العقارى -  273

YARD     PROPERTIES   ر والتسويق العقارىشركة  ،  االستثما  . 

 المقاوالت العامة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن االستثمار والتسويق العقارى 11220برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

 المقاوالت العامة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -الحى التاسع  -المجاورة الرابعة - 22نشاطها. ، بجهة : فيال بالقطعة رقم   - 

النفطيه  شركة  ،  تجاره وتوزيع كافه المنتجات البتروكيميائيه والمشتقات   O2  Fuel  Solutions  او تو فيول سولوشينز -  274

 والديزل

تقييمتقديم االستشارات وباالخص في حلول الطاقه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبال  

ت المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجالبمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارا  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  ) . 

 ،قيدت فى 105550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها   ،رأس مالها   

، عن تجاره وتوزيع كافه المنتجات البتروكيميائيه والمشتقات النفطيه والديزل 11284برقم  25255212  

تقييمتقديم االستشارات وباالخص في حلول الطاقه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبال  

 بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  ) . 

 - 15شقه رقم  -شركات و غيرها ، بجهة : الدور الثامن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال

الهرم -محطه المطبعه هرم  -شارع المحوالت  -عمارات االمارات  - 1عماره رقم   

 شركة  ،  التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   O2  Fuel  Solutions  او تو فيول سولوشينز -  275



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 137 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11284برقم  25255212،قيدت فى  555055510نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا  

 -محطه المطبعه هرم  -شارع المحوالت  -عمارات االمارات  - 1عماره رقم  - 15شقه رقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثامن 

 الهرم
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أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 1شركة  ،    . 

2 - يبظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ون  

 . عليها

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 3

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 4

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 5

 .التوريدات العمومية

 25255212،قيدت فى  1555550555لحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مص

اأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعه- 1، عن  11334برقم   . 

2 - يبومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعل  

 . عليها

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 3

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 4

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 5

 .التوريدات العمومية

كمبوند  - 4الدور الثالث بالعقار رقم  33شترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : شقة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

اكتوبر 2 -الحي الرابع  -البستان   

 شركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   Sequence Ventures سيكوينس فينشرز -  277

ى الشركة و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون 

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 138 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ا ، عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريه 11113برقم  25255250،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

 او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

الشيخ زايد 31مكتب  -الدور الثالث  - 2مبنى  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : أركان بالزا   - 

4عة والتجارة                                           فور مى للصنا -  278 ME  FOR  INDUSTRY  AND  TRADE      ،  شركة

والبشرة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مستحضرات التجميل وزيوت العنايةبالشعر وكافة منتجات العنايةبالشعر  

  والكيماويات ) فيما عدا الكيماويات الخطرة (

حضرات التجميلتجارة مست -  

 التوريدات العمومية -

 التصدير والتوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

تصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المخ  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج  11583برقم  25255254،قيدت فى  1555550555باحكام القوانين   ،رأس مالها   

 مستحضرات التجميل وزيوت العنايةبالشعر وكافة منتجات العنايةبالشعر والبشرة

  والكيماويات ) فيما عدا الكيماويات الخطرة (

التجميل تجارة مستحضرات -  

 التوريدات العمومية -

 التصدير والتوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

بما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و  

ش كلية تربية رياضية متفرع من شارع الهرم 0باحكام القوانين ، بجهة :   - 

4فور مى للصناعة والتجارة                                            -  279 ME  FOR  INDUSTRY  AND  TRADE     ،  شركة

 . المنظمة لهذا الغرض

هاباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

قوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ال  

، عن المنظمة لهذا الغرض 11583برقم  25255254،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

هاي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 139 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

شركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال  

ش كلية تربية رياضية متفرع من شارع الهرم 0نشاطها. ، بجهة :   - 

 . شركة  ،  تاهيل الشركات للحصول على شهادات الخبرة والجودة )االيزو(   Green Cert جرين سيرت -  280

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تاهيل الشركات للحصول على شهادات الخبرة  11230برقم  25255213،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 . والجودة )االيزو(

اشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز لل  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -ع  22نشاطها. ، بجهة : عقار   - 

ر لالدوية ومواد الغيهيلث بلس لالدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل   شركة  ،  التصنيع والتعبئة لدى  -  281

 التجميل والمكمالت الغذائية واالعشاب والزيوت الطبية والعصرية والمواد

نيةالغذائية والمربات والصلصة والكاتشب وزبدة الكاكاو والشوكوالته والسكاكر والبسكويت والطحينة والحالوة الطحي  

مات والمنظفاتوالعصائر والشاي والقهوة والبهارات والبقوليات والمطهرات والمعق  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن  11232برقم  25255213،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

موادلالدوية ومواد التجميل والمكمالت الغذائية واالعشاب والزيوت الطبية والعصرية والالتصنيع والتعبئة لدى الغير   

نيةالغذائية والمربات والصلصة والكاتشب وزبدة الكاكاو والشوكوالته والسكاكر والبسكويت والطحينة والحالوة الطحي  

لمنظفاتوالعصائر والشاي والقهوة والبهارات والبقوليات والمطهرات والمعقمات وا  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

الدقى -شارع حسين احمد رشاد  3او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة :   

ي الهيئات التجميل   شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فهيلث بلس لالدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات  -  282

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 140 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  11232برقم  25255213،قيدت فى  055550555س مالها   نشاطها.  ،رأ

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

تراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال  

الدقى -شارع حسين احمد رشاد  3نشاطها. ، بجهة :   

 شركة  ،  و الئحته التنفيذية   Kuzlo  for IT  كوزلو لتكنولوجيا المعلومات -  283

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن و الئحته التنفيذية 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555اطها.  ،رأس مالها   نش  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع أحمد الشاطوري  25نشاطها. ، بجهة :   

انشطة داخل قانون االستثماررقم  -شركة  ،      - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  284

النقل الجماعى داخل و من والى المدن و المجتمعات العمرانية بالضوابط االتيه-:  2512لسنة  22 : 

1 - د للمشروعمقع 355اال يقل الحد األدنى للطاقة النقلية عن    

 ان تكون السيارات المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها- 2

 ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى وال يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض- 3

 توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة- 4

5 - مجتمع العمرانى الجديدان يكون موقع اداره النشاط داخل ال  

6 :  2512لسنة  22انشطة داخل قانون االستثماررقم  -، عن  11454برقم  25255224،قيدت فى  155550555،رأس مالها      

النقل الجماعى داخل و من والى المدن و المجتمعات العمرانية بالضوابط االتيه- : 

1 - لمشروعمقعد ل 355اال يقل الحد األدنى للطاقة النقلية عن    

 ان تكون السيارات المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها- 2

 ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى وال يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض- 3

 توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة- 4

5 - مع العمرانى الجديدان يكون موقع اداره النشاط داخل المجت  

6 الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200، بجهة :    - 

التزام الشركات بتحديد خطوط و -شركة  ،     - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  285

 مواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد من اداره المرور المختصه

7 - ادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السيروضع لوحات ارش  

 االلتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث االحمال و االطوال و الشروط و الضوابط االخرى- 8
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 141 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االلتزام بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث- 9

لحديديهالنقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك ا -  

،قيدت فى  155550555النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع   ،رأس مالها    -

التزام الشركات بتحديد خطوط و مواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد من اداره المرور -، عن  11454برقم  25255224

 المختصه

7 - على مقدمة السيارة موضحا بها خط السيروضع لوحات ارشادية   

 االلتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث االحمال و االطوال و الشروط و الضوابط االخرى- 8

 االلتزام بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث- 9

يهالنقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديد -  

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع ، بجهة :  -  - 

 شركة  ،  ويدخلضمن جميع االنشطه المشار   - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  286

والتفريغ الالزمة لمباشرة اى منها اليها خدمات الشحن  

 ال وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إال بعد)

 القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

 االدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية للقرى السياحية -

 اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات -

، عن ويدخلضمن جميع االنشطه  11454برقم  25255224،قيدت فى  155550555أعمال تصميم وإنتاج   ،رأس مالها    -

 المشار

ليها خدمات الشحن والتفريغ الالزمة لمباشرة اى منهاا  

 ال وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إال بعد)

 القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

دارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية للقرى السياحيةاال -  

 اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات -

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200أعمال تصميم وإنتاج ، بجهة :  -  - 
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 شركة  ،  الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 142 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ل اعماال ، عن الشركات و غيرها التي تزاو 11334برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا  

اكتوبر 2 -الحي الرابع  -كمبوند البستان  - 4الدور الثالث بالعقار رقم  33نشاطها ، بجهة : شقة   

ن أنشطة جاما كير للخدمات الطبية   شركة  ،  إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه م -  288

أو طبيةعالجية   . 

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعة

صةوتلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخص  

 إعمال شئونها

البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد   

اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا   ،رأس مالها   

مه ، عن إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تض 11352برقم  25255212،قيدت فى  055550555

 . من أنشطة عالجية أو طبية

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية

 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعة

صةوتلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخص  

 إعمال شئونها

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

ع جمال عبد اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا ، بجهة : شار

الواسطى -بجوار مدرسة الشهيد غريب عبد التواب  -الناصر  

 جاما كير للخدمات الطبية   شركة  ،  المدارس -  289

 (الدولية

ل مدارس ومعاهد التعليم الفنيإنشاء أو إدارة أو تشغي  . 

 اقامة وتشغيل دور حضانه لرعاية االطفال

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 143 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن المدارس 11352برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع   ،رأس مالها     

 (الدولية

عاهد التعليم الفنيإنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس وم  . 

 اقامة وتشغيل دور حضانه لرعاية االطفال

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوا في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضه  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الواسطى -بجوار مدرسة الشهيد غريب عبد التواب  -مع ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر  

لى كافة مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عجاما كير للخدمات الطبية   شركة  ،   -  290

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11352برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الزمة لمباشرةالسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

الواسطى -بجوار مدرسة الشهيد غريب عبد التواب  -نشاطها. ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر  

ت شركة  ،  تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارا   NiDAPE  ( C.FM   نيداب )سي.اف ام( -  291

الوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس الم  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 .إعداد التصميمات والرسومات الهندسية

 .الوساطة في انهاء اإلجراءات لدى الجهات غير الحكومية

 .اإلشراف علي تنفيذ المشروعات

،  11328برقم  25255223،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

رأس المالسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةعن تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدرا  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 .إعداد التصميمات والرسومات الهندسية

طة في انهاء اإلجراءات لدى الجهات غير الحكوميةالوسا . 
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 .اإلشراف علي تنفيذ المشروعات

الدقى -خلف نادي الصيد  -شارع مكة المكرمة 23، بجهة :  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

رة الفندقيه و وفقا لما وردبشان شركات االدا 2512شركة  ،  لسنة    NiDAPE  ( C.FM   نيداب )سي.اف ام( -  292  

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات

اوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال  

يها   ،رأس او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

ندقيه و وفقا لما وردبشان شركات االدارة الف 2512، عن لسنة  11328برقم  25255223،قيدت فى  1555550555مالها     

 بموافقة و اجراءات الترخيص بها

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات

اع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه م  

يها ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

الدقى -خلف نادي الصيد  -شارع مكة المكرمة 23  

كة  ،  اوشر   NiDAPE  ( C.FM   نيداب )سي.اف ام( -  293  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او 11328برقم  25255223،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -خلف نادي الصيد  -شارع مكة المكرمة 23نشاطها ، بجهة :   

قق شركة  ،  اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والش   MASTER  TOURS    ماستر تورز للتسويق السياحى -  294

 الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المرتبطةبها سواء خدمية

 او ترفيهية او تجارية او ثقافية

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات ا 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها
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 .اقامة وتشغيل مارينا اليخوت ويخوت السفارى واالنشطة المكملة لها او المرتبطةبها

 اقامة وتشغيل النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة

، عن اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق  11412برقم  25255220،قيدت فى  1555550555مالها    يجوز للشركة   ،رأس

 والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المرتبطةبها سواء خدمية

 او ترفيهية او تجارية او ثقافية

لفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة ا 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .اقامة وتشغيل مارينا اليخوت ويخوت السفارى واالنشطة المكملة لها او المرتبطةبها

 اقامة وتشغيل النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة

شارع الهرم-322العقار رقم - 135يجوز للشركة ، بجهة :   - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    MASTER  TOURS    ماستر تورز للتسويق السياحى -  295

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اون تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  11412م برق 25255220،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ن و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

شارع الهرم-322العقار رقم - 135نشاطها ، بجهة :   - 

احى(للبضائع )عدا النقل السي جرين الين العمال النقل والتوكيالت التجارية والتوريدات   شركة  ،  نقل البرى -  296  

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القي  

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى

و مسموح به قانونا / التوريدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما ه  

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

، عن نقل  11458برقم  25255224،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي   ،رأس مالها   

ضائع )عدا النقل السياحى(البرى للب  

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القي  

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى
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 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

الهرم-دلساالن-شارع صالح الشربينى من ترسا 32يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، بجهة :   

شركة  ،  البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد    - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  297

 .البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

 .االستثمار العقارى -

رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب - . 

 انشاء او ادارة او تشغيل المدارس والمعاهد التعليم الفنى )فيما اليتعدى التعليم الثانوى( -

 انشاء او ادارة او تشغيل المدارس والمعاهد التعليم الفنى )فيما اليتعدى التعليم الثانوى( -

برقم  25255224،قيدت فى  155550555مرافق األساسية التي تجعلها قابلة   ،رأس مالها   استصالح وتجهيز األراضي بال -

، عن البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 11454 . 

 .االستثمار العقارى -

وس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعيةالتسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤ - . 

 انشاء او ادارة او تشغيل المدارس والمعاهد التعليم الفنى )فيما اليتعدى التعليم الثانوى( -

 انشاء او ادارة او تشغيل المدارس والمعاهد التعليم الفنى )فيما اليتعدى التعليم الثانوى( -

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200فق األساسية التي تجعلها قابلة ، بجهة : استصالح وتجهيز األراضي بالمرا -  - 

 . شركة  ،  لالستزراع   - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  298

دم طرق الريويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخ  

 الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم

2552لسنه  302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  350  

التسمين أو اللحوم تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو -  . 

،قيدت فى  155550555تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ   ،رأس مالها    -

، عن لالستزراع 11454برقم  25255224  . 

رق الريويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم ط  

 الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم

2552لسنه  302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  350  

سمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو الت -  . 

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ ، بجهة :  -  - 

 المقاول العربي للتنمية واالستثمار العقاري   شركة  ،  المقاوالت العامةوالمتخصصه -  299
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 القيام باعمال الديكور والتشطيبات

الستثمار العقاريا  

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

، عن المقاوالت العامةوالمتخصصه 11400برقم  25255222فى  ،قيدت  

 القيام باعمال الديكور والتشطيبات

 االستثمار العقاري

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

ى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق ف  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ش علي منصور  2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ، بجهة : 

العمرانيه -ن ابي طالب متفرع من علي ب  

 نماء للمقاوالت التخصصية   شركة  ،  المقاوالت المتخصصة والمتكاملة -  300

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن المقاوالت المتخصصة والمتكاملة 11328برقم  25255223دت فى ،قي 2055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوت السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

225عمارة  - 3نشاطها. ، بجهة : شقة   h - اكتوبر 2 -دجلة بالمز  
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اس ايه للتجارةجى  -  301     GSA  FOR   TRADING   شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

لة التجارية(في شأن تنظيم أعمال الوكا 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

، عن اقامة و تشغيل  11385برقم  25255223،قيدت فى  1055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها   

 و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125ون رقم التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القان  

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

حدائق االهرام -ن 221لشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة : يجوز ل  

 شركة  ،  تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   GSA  FOR   TRADING    جى اس ايه للتجارة -  302

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اوها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ل  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  11385برقم  32525522،قيدت فى  1055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

يذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -ن 221نشاطها. ، بجهة :   
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Support       Services   طوير شركة  ،   صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وت

 اإللكترونيات، ومراكز البيانات

 .، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي

واعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وق . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 149 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

، عن صناعةتكنولوجيا  11322برقم  25255212،قيدت فى  1555550555 إدخال البيانات على الحاسبات   ،رأس مالها  

 المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات، ومراكز البيانات

 .، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي

عد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقوا . 

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

اكتوبر 2 -الحي السابع  -سيتي مول  -ابراج علي الدين  -ز 2عمارة  - 14إدخال البيانات على الحاسبات ، بجهة : ش  - 
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Support       Services   شركة  ،  وبالوسائل اإللكترونية. 

 .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات

 . االتصاالت وخدمات االنترنت

تدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز ال  . 

 .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

، عن وبالوسائل اإللكترونية 11322برقم  25255212،قيدت فى  1555550555حاضنات األعمال التكنولوجية   ،رأس مالها    . 

مال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعهاأع . 

 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات

 . االتصاالت وخدمات االنترنت

ريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التد  . 

 .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

اكتوبر 2 -الحي السابع  -سيتي مول  -ابراج علي الدين  -ز 2عمارة  - 14حاضنات األعمال التكنولوجية ، بجهة : ش  - 

      Core Tech  For  It        Technical                            كورتك لخدمات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات -  305

Support       Services   شركة  ،  ودعم ريادة األعمال. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 150 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ىقمنة المحتواألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك ر  

 . العلمي والثقافي والفني

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن ودعم ريادة األعمال 11322برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها    . 

ىالمحتواألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة   

 . العلمي والثقافي والفني

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحق  

اكتوبر 2 -الحي السابع  -سيتي مول  -ابراج علي الدين  -ز 2عمارة  - 14مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : ش  - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد    CRAFTYE - LEARNING       كرافتى للتعلم االلكترونى -  306

 البشرية فى مجال تنمية المهارات المهنية واللغات وتكنولوجيا

 المعلومات وريادة االعمال والسالمة والصحة المهنية

 تسويق المنتجات التعليمية

ات التعليم عن بعدتقديم خدم  

والدراسات تقديم االستشارات فى مجال التعليم االلكترونى والتعليم عن بعد )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات  

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد  11335برقم  25255212،قيدت فى  055550555ألوراق   ،رأس مالها   العاملة في مجال ا

 وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال تنمية المهارات المهنية واللغات وتكنولوجيا

 المعلومات وريادة االعمال والسالمة والصحة المهنية

 تسويق المنتجات التعليمية

التعليم عن بعد تقديم خدمات  

والدراسات تقديم االستشارات فى مجال التعليم االلكترونى والتعليم عن بعد )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات  

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

 -الحى الثانى  -المجاورة الثانية -ش الدكتور محمد بدوى  452عمارة  -الدور االرضى  1وراق ، بجهة : شقة العاملة في مجال األ

اكتوبر2  

من قانون سوق  22شركة  ،  المالية المنصوص عليها في المادة    CRAFTYE - LEARNING       كرافتى للتعلم االلكترونى -  307

 . (رأس المال والئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 151 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية التعليمية والتدريبيةان  

 إعداد الدراسات والبحوث والرسائل العلمية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا  

، عن المالية  11335برقم  25255212،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

غيل وادارة المواقع االلكترونية التعليمية والتدريبيةانشاء وتش  

 إعداد الدراسات والبحوث والرسائل العلمية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,  

المجاورة  -ش الدكتور محمد بدوى  452عمارة  -الدور االرضى  1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة : شقة 

اكتوبر2 -الحى الثانى  -الثانية  

 شركة  ،  التنفيذية   CRAFTYE - LEARNING       كرافتى للتعلم االلكترونى -  308

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التنفيذية 11335برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار  

اكتوبر2 -الحى الثانى  -المجاورة الثانية -ش الدكتور محمد بدوى  452عمارة  -الدور االرضى  1نشاطها. ، بجهة : شقة   
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AND  PASTRY    2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق : 

المخبوزاتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات والمواد الغذائية والحلويات و -  

 تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والمواد الغذائية والحلويات والمخبوزات داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

305الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302جمهوريه مصر العربيةرقم  و مراعاة قراررئيس 2552لسنة   

، عن انشطة  11338برقم  25255212،قيدت فى  055550555اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت   ،رأس مالها   

2512لسنة  22من داخل ق  : 

اتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات والمواد الغذائية والحلويات والمخبوز -  

 تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والمواد الغذائية والحلويات والمخبوزات داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

305الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302ه مصر العربيةرقم و مراعاة قراررئيس جمهوري 2552لسنة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 152 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اكتوبر 2 -الحى المتميز -مول رامو  -الدور االرضى  -( 23اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت ، بجهة : وحدةرقم )  
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AND  PASTRY   شركة  ،  والشقق الفندقية والقرى السياحية 

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

فتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكا -  

 و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

، عن والشقق الفندقية والقرى السياحية 11338برقم  25255212دت فى ،قي 055550555الشرط يسقط حقها   ،رأس مالها     

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

ثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات ال -  

 و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

اكتوبر 2 -الحى المتميز -مول رامو  -الدور االرضى  -( 23الشرط يسقط حقها ، بجهة : وحدةرقم )  
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AND  PASTRY    ى ان ال تتمتععل 2512لسنة  22شركة  ،  فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مزايا و الحوافز الواردة ، عن فى التمتع بال 11338برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو الت  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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اكتوبر 2 -الحى المتميز -مول رامو  -الدور االرضى  -( 23مع مراعاة احكام ، بجهة : وحدةرقم )  

   THE  CAKERY   EGYPT   FOR   BAKERY                                             ذا كاكيرى إيجيبت للمخبوزات والحلويات -  312

AND  PASTRY   مباشرةشركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل  

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  11338برقم  25255212،قيدت فى  555055505نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحى المتميز -مول رامو  -الدور االرضى  -( 23نشاطها. ، بجهة : وحدةرقم )  

يتال ة وتشغيل مصنع لتصنيع األجهزة الطبية واألثاث الطبي ومعدات الديجشركة  ،  اقام   WEIDER CARE  ويدر كير -  313

 .وأجهزة التأهيل والتقييم الرياضي

لدماقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبناء هياكل السيارات والتجهيز الخارجي والداخلي لسيارات اإلسعاف وسيارات نقل ا  

نقلة وسيارات أجهزة األشعة المتنقلة وسيارات االجتماعاتوالتبرع بالدم وسيارات الرعاية الحرجة والعيادات المت  

نقل المتنقلة ، وتصنيع وتجهيز السيارات لالستخدامات الخاصة ، وتصنيع سيارات معامل التحاليل المتنقلة وسيارات  

ة وتشغيل ، عن اقام 11522برقم  25255254،قيدت فى  25555550555الركاب خمس نجوم والمستوى الرفيع   ،رأس مالها   

 .مصنع لتصنيع األجهزة الطبية واألثاث الطبي ومعدات الديجيتال وأجهزة التأهيل والتقييم الرياضي

لدماقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبناء هياكل السيارات والتجهيز الخارجي والداخلي لسيارات اإلسعاف وسيارات نقل ا  

نقلة وسيارات أجهزة األشعة المتنقلة وسيارات االجتماعاتوالتبرع بالدم وسيارات الرعاية الحرجة والعيادات المت  

نقل المتنقلة ، وتصنيع وتجهيز السيارات لالستخدامات الخاصة ، وتصنيع سيارات معامل التحاليل المتنقلة وسيارات  

الدقى -شارع النخيل  8الركاب خمس نجوم والمستوى الرفيع ، بجهة :   

ة  ،  شرك   WEIDER CARE  ويدر كير -  314 VIP ولفوسيارات المستشفيات الميدانية ، وصناعة السيارات الكهربائية والج  

 .كارت

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة العالج الطبيعي وإنشاء وتجهيز غرف العمليات وغرف العناية المركزة

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األجهزة االلكترونية والكهربائية

نيع وعمل اسطمبات الحقن البالستيكاقامة وتشغيل مصنع لتص . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع أنظمة التحكم الصناعي

 .UPS صناعة معدات إنتاج الطاقة الكهربية من الشمس وكذلك تخزينها وأجهزة*

* عن ، 11522برقم  25255254،قيدت فى  25555550555صناعة أجهزة قياس القدرات الذهنية والنفس   ،رأس مالها     VIP 

 وسيارات المستشفيات الميدانية ، وصناعة السيارات الكهربائية والجولف

 .كارت

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة العالج الطبيعي وإنشاء وتجهيز غرف العمليات وغرف العناية المركزة

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األجهزة االلكترونية والكهربائية

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وعمل اسطمبات الحقن البالستيك
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 .اقامة وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع أنظمة التحكم الصناعي

 .UPS صناعة معدات إنتاج الطاقة الكهربية من الشمس وكذلك تخزينها وأجهزة*

* الدقى -شارع النخيل  8صناعة أجهزة قياس القدرات الذهنية والنفس ، بجهة :   

 شركة  ،  او تشتريها او   Egy F D group  ايچي إف دي جروب -  315

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او تشتريها او 11582برقم  25255254فى  ،قيدت 155550555نشاطها  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 11الحي  -سنتر النخيل  -د  8نشاطها ، بجهة : محل رقم   

 شركة  ،  التوريدات العمومية   Egy F D group  ايچي إف دي جروب -  316

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 المقاوالت العامة

 التصدير

 الوساطه التجاريه

اعحولية(و تقديم جميع أنواقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الك  

 المأكوالت و التيك اواى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

لها   رأس مااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   ،

، عن التوريدات العمومية 11582برقم  25255254،قيدت فى  155550555  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 المقاوالت العامة

 التصدير

 الوساطه التجاريه

اع(و تقديم جميع أنواقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية  

 المأكوالت و التيك اواى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

د  8حل رقم او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ، بجهة : م

اكتوبر 2 - 11الحي  -سنتر النخيل  -  
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Trade    Company   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

تحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالس  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

،قيدت  15555550555ها   استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع   ،رأس مال

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 11582برقم  25255254فى   

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص واالستحواذ  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

مبنى - 12 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع ، بجهة : الوحدة  B2 -  مول

الشيخ زايد -العز  
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Trade    Company   شركة  ،  األراضي المستصلحة. 

ديمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقس  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305رقم مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء   

2552لسنه   

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 التصدير

، عن األراضي المستصلحة 11582برقم  25255254،قيدت فى  15555550555يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    . 

دخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وت  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
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 التصدير

مبنى - 12يجوز للشركة ان تكون ، بجهة : الوحدة   B2 - الشيخ زايد -مول العز  
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Trade    Company    شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

 شبيهةباعمالها

يها اود تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي ق  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة   

، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  11582برقم  25255254،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اولفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مبنى - 12نشاطها ، بجهة : الوحدة   B2 - الشيخ زايد -مول العز  

ة للكمبيوترمصر الدولي -  320  E.I.C   يانة شركة  ،  بيع وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزمات الحاسب االلى وتقديم خدمات الص

 المتنقلة لها

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

،قيدت  2555550555أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   ،رأس مالها   

قلة لها، عن بيع وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزمات الحاسب االلى وتقديم خدمات الصيانة المتن 11112برقم  25255250فى   

 التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 -الدور الثالث  - 32أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها ، بجهة : شقة 

الدقى -ش التحرير 112  
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 .شركة  ،     E.I.C مصر الدولية للكمبيوتر -  321

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

اهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن 11112برقم  25255250،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -ش التحرير 112 -الدور الثالث  - 32نشاطها. ، بجهة : شقة   

ز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشريةشركة  ،  اقامة وتشغيل مرك   CREATORS  ARAB    العربية للمبدعين -  322  

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده(

د وتدريب ، عن اقامة وتشغيل مركز العدا 11112برقم  25255250،قيدت فى  055550555يجوز للشركة   ،رأس مالها   

 وتنمية الموارد البشرية

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22في المادة عليها  ) . 

 إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده(

اطفيح -الكداية-ش مسجد خاتم المرسلين 8يجوز للشركة ، بجهة :   

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و    CREATORS  ARAB    العربية للمبدعين -  323

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 158 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  11112برقم  25255250،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

تي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاالوجوه مع الشركات و غيرها ال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا  

اطفيح -الكداية-ش مسجد خاتم المرسلين 8نشاطها. ، بجهة :   

 شركة  ،  الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية   GHAZY  MOUNTAIN  غازى ماونتن -  324

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التصدير -

 التسويق العقارى -

 تسويق السيارات -

 التسويق االلكترونى -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تع  

، عن الدعاية واالعالن بكافة  11324برقم  25255218،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   ،رأس مالها   

 الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية

لعامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميةالتجارة ا  

 التصدير -

 التسويق العقارى -

 تسويق السيارات -

 التسويق االلكترونى -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على  

اكتوبر 2 -ش الفيومى  -الحى االول المجاوره الثانيه 320عماره  3تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ، بجهة : شقه  - 

ته التنفيذيةشركة  ،  القانون و الئح   GHAZY  MOUNTAIN  غازى ماونتن -  325  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 159 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن القانون و الئحته التنفيذية 11324برقم  25255218،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   

اكتوبر 2 -ش الفيومى  -الحى االول المجاوره الثانيه 320عماره  3نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

شركة  ،  تجارة    Motion Dream                موشن دريم لتعبئة وتجارة وتصدير العطور ومستحضرات التجميل -  326

طور ومستحضرات التجميلالع  

 التصدير

 التعبئة لدى الغير للعطور ومستحضرات التجميل

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اومج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تجارة العطور ومستحضرات التجميل 11322برقم  25255223،قيدت فى  205550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التصدير

 التعبئة لدى الغير للعطور ومستحضرات التجميل

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

المهندسين -من احمد عرابي  -شارع النيل االبيض  11نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  الدعاية واالعالن   We Can Media  وي كان ميديا -  327

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشترا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   

، عن الدعاية واالعالن 11111برقم  25255254،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 160 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

العمرانية -من شارع ترعة الرمزشارع االخالص  3نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،     STORY      TELLERS     PRODUCTIONS                                                ستورى تلرز برودكشينز -  328

لفزيونيةتاالنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و ال  

تحميض نيجاتيف -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -واالغانى بكافة انواعها وكافة االعمال الفنيه من )تصوير  - 

 ( تصحيح الوان

 اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات

 ( البث االذاعى

فة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها )فيما عدا التاجير التمويلى(تاجير كا  

، عن االنتاج الفنى و التوزيع  11152برقم  25255250،قيدت فى  1555550555ادارة و تشغيل دور العرض   ،رأس مالها   

زيونيةلالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلف  

تحميض نيجاتيف -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -واالغانى بكافة انواعها وكافة االعمال الفنيه من )تصوير  - 

 ( تصحيح الوان

 اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها )فيما عدا التاجير التمويلى(

العجوزه - 2شقة -الدور الرابع-شارع ابو المحاسن الشاذلى 22ادارة و تشغيل دور العرض ، بجهة :   

شركة  ،     STORY      TELLERS     PRODUCTIONS                                                ستورى تلرز برودكشينز -  329

 السينمائى

 تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه

 الدعاية واالعالن

 إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والندوات والمعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على

 (حده

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

نتجات )فيما هو مسوح به قانونا(تسويق السلع والم  

 انشاء وتصميم المواقع االلكترونية على شبكة االنترنت )بشرط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات

 (المختصة

،قيدت  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها   ،رأس مالها   

، عن السينمائى 11152برقم  50252552فى   

 تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه

 الدعاية واالعالن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 161 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والندوات والمعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على

 (حده

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ما هو مسوح به قانونا(تسويق السلع والمنتجات )في  

 انشاء وتصميم المواقع االلكترونية على شبكة االنترنت )بشرط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات

 (المختصة

شارع ابو المحاسن  22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ، بجهة : 

العجوزه - 2شقة -الدور الرابع-الشاذلى  

شركة  ،  التي    STORY      TELLERS     PRODUCTIONS                                                ستورى تلرز برودكشينز -  330

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوت السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

تزاول اعماال شبيهةباعمالها ، عن التي 11152برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه - 2شقة -الدور الرابع-شارع ابو المحاسن الشاذلى 22نشاطها ، بجهة :   

 . ريحانة للتنمية العقارية   شركة  ،  االستثمار العقارى -  331

مة والمتخصصة والمتكاملةالمقاوالت العا -  

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

الغمر االستزراع وليس الري بطريق  

لسنة 302وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 . 

،  11102برقم  25255215،قيدت فى  055555550555شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها   ،رأس مالها    -

 . عن االستثمار العقارى

والمتخصصة والمتكاملة المقاوالت العامة -  

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 162 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

لغمراالستزراع وليس الري بطريق ا  

لسنة 302وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 . 

المجاورة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى  2شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها ، بجهة : شقة رقم  -

الشيخ زايد -الثاينة   - 

صرف (–مياه  –للتنمية العقارية   شركة  ،  و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء  ريحانة -  332  

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات -

د و التصدير و التوكيالت التجاريةالستيرا -ا  

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال   ،رأس مالها   

صرف (–مياه  –، عن و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء  11102برقم  25255215 ،قيدت فى 055555550555  

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات -

التصدير و التوكيالت التجارية الستيراد و -ا  

1822لسنه  125فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

بالدور  2فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال ، بجهة : شقة رقم 

الشيخ زايد -المجاورة الثاينة  - 12الحى  - 122عمارة  -االرضى   - 

ة وعلى وتدريب وتنمية الموارد البشريشركة المركز العلمى للعلوم والتنمية   شركة  ،  "  اقامة وتشغيل مركز العداد  -  333

 االخص فى مجال اللغات والكمبيوتر واالدارة

 تقديم الدورات التدريبية "

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - "

عليها ظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ون -  .  

  . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

، عن  11134برقم  25255252،قيدت فى  1555550555إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   ،رأس مالها    -

د وتدريب وتنمية الموارد البشرية وعلى االخص فى مجال اللغات والكمبيوتر واالدارة"  اقامة وتشغيل مركز العدا  

 تقديم الدورات التدريبية "
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 163 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - "

عليها ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  -  .  

  . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

بنى سويف -ش بورسعيد  32إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية ، بجهة :  -  - 

،   شركة المركز العلمى للعلوم والتنمية   شركة  -  334 .  

  . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

  . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

  إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية -

العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتانشاء وإدارة مراكز التدريب  -   

 . انشاء وادارة مراكز الدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -

 25255252،قيدت فى  1555550555المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك   ،رأس مالها    -

، عن 11134برقم   .  

  . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

  . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

  إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية -

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد -   

 . انشاء وادارة مراكز الدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -

بنى سويف -ش بورسعيد  32المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك ، بجهة :  -  - 

والتنمية   شركة  ،  براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعيةشركة المركز العلمى للعلوم  -  335  . 

  إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

 والثقافي والفني

 الدعاية واالعالن "

ب) يم لغة التخاطانشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب األطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعل "

، عن براءات االختراع و النماذج و الرسوم  11134برقم  25255252،قيدت فى  1555550555فيما ال يجاوز   ،رأس مالها   

 . الصناعية
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  إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي طة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنش -

 والثقافي والفني

 الدعاية واالعالن "

يم لغة التخاطب) انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب األطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعل "

بنى سويف -ش بورسعيد  32ال يجاوز ، بجهة :  فيما  - 

 . ( شركة المركز العلمى للعلوم والتنمية   شركة  ،  مرحله التعليم الثانوى -  336

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه التى قد تعاونها على

صول على كافة وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

، عن مرحله التعليم  11134برقم  25255252،قيدت فى  1555550555رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،

 . ( الثانوى

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز

صول على كافة وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

بنى سويف -ش بورسعيد  32التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :   - 

22حمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  " أنشطة داخل قانون أ -  337 : 

ز البيانات و صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراك -1

  . أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أعمال التوصيف -2  . 

يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر -3  .  

، عن "  11132برقم  25255252،قيدت فى  5055535555إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من   ،رأس مالها    -4

22أنشطة داخل قانون  : 

ز البيانات و صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراك -1

  . أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

ليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتح -2  . 

يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر -3  .  

الهرم -من المريوطية الرئيسي شارع مكة متفرع  1إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من ، بجهة :  -4  - 

  . أحمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  صوت وصورة وبيانات -  338

  . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -5

  . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -6
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ها والتدريب عليهاإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيل -7  .  

  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -8

  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -10

اعيةلصنالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ا -11  . 

، عن صوت وصورة وبيانات 11132برقم  25255252،قيدت فى  3555550555إقامة   ،رأس مالها    -12  .  

  . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -5

  . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -6

  . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -7

  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -8

  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -9

 االتصاالت وخدمات االنترنت -10

لصناعيةءات االختراع و النماذج و الرسوم االمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك برا -11  . 

الهرم -شارع مكة متفرع من المريوطية الرئيسي  1إقامة ، بجهة :  -12  - 

لقيمة أحمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات ا -  339

ت المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمولالمضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجها . 

  إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -13

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

األعمال حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة -15 . 

األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في   ،رأس مالها    -16

افة ، عن شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المض 11132برقم  25255252،قيدت فى  3555550555

نية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمولبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المع . 

  إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -13

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

الحاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعم -15 . 

شارع مكة  1األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ، بجهة :  -16

الهرم -متفرع من المريوطية الرئيسي   - 

 .أحمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني -  340

22ج قانون أنشطة خار " : 
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تلفزيونية و كافة االعمال االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و ال -

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت  -الفنيه من )تصوير  

ات البث ر و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهاعداد و تجهيز استديوهات التصوي -

 االذاعى (

، عن ذلك  11132برقم  25255252،قيدت فى  3555550555تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها   ،رأس مالها    -

 .رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني

22ون أنشطة خارج قان " : 

تلفزيونية و كافة االعمال االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و ال -

تصحيح الوان ( -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت  -الفنيه من )تصوير  

ات البث اجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهاعداد و تجهيز استديوهات التصوير و ت -

 االذاعى (

الهرم -شارع مكة متفرع من المريوطية الرئيسي  1تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها ، بجهة :  -  - 

اجير التمويلىأحمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  فيما عدا الت -  341   

  ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى -

  تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه -

 .اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا ) التصوير تحت الماء (-

بهذا الشرط  على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مال?ة مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة

على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون  2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

، عن فيما عدا التاجير  11132برقم  25255252،قيدت فى  3555550555الحوافز   ،رأس مالها    االستثمار بالضمانات و

  التمويلى

  ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى -

  تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه -

 .اقامة وتشغيل وادارة التصوير الفوتغرافى فيما عدا ) التصوير تحت الماء (-

بهذا الشرط  ى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مال?ة مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةعل

على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون  2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

الهرم -شارع مكة متفرع من المريوطية الرئيسي  1لحوافز ، بجهة : االستثمار بالضمانات و ا  - 

شركة  ،  اقامة و تنظيم المؤتمرات و الحفالت العامة والمعارض )فيما عدا    OSOULYاصولى الدارة االصول العقارية -  342

 السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل

 (معرض على حده

 ادارة االصول العقارية

 انشاء وادارة مواقع االنترنت وتطبيقات الموبايل

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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يها اوشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ت  

، عن اقامة و تنظيم  11143برقم  25255258،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

 المؤتمرات و الحفالت العامة والمعارض )فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل

 (معرض على حده

 ادارة االصول العقارية

وادارة مواقع االنترنت وتطبيقات الموبايلانشاء   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

الشيخ زايد -مجاورة اولى -11الحى-102تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة : فيال   - 

 شركة  ،  الئحته التنفيذية   OSOULYاصولى الدارة االصول العقارية -  343

الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

 .نشاطها

، عن الئحته التنفيذية 11143برقم  25255258،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

زايد الشيخ -مجاورة اولى -11الحى-102نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة    EGYPTIAN BUSINESS SOLUTIONS المصرية لحلول االعمال -  344

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11102برقم  25255258،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

الحى الثامن-رويال تورز-شارع المحور المركزى -/أ ب  12قطعة  252. ، بجهة : شقة نشاطها  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و  -شركة  ،     EGYPTIAN BUSINESS SOLUTIONS المصرية لحلول االعمال -  345

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهادريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والت -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

صناعة تكنولوجيا المعلومات و  -، عن  11102برقم  25255258،قيدت فى  15555550555إدخال البيانات   ،رأس مالها    -

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي
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 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها وال -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

الحى الثامن-رويال تورز-شارع المحور المركزى -/أ ب  12قطعة  252إدخال البيانات ، بجهة : شقة  -  - 

لوسائل اإللكترونيةشركة  ،  علي الحاسبات وبا   EGYPTIAN BUSINESS SOLUTIONS المصرية لحلول االعمال -  346  . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

اتإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوم -  

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

، عن علي الحاسبات  11102برقم  25255258،قيدت فى  15555550555األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى   ،رأس مالها    -

ائل اإللكترونيةوبالوس  . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

الحى الثامن-رويال تورز-شارع المحور المركزى -/أ ب  12قطعة  252األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى ، بجهة : شقة  -  - 

شركة  ،  التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى    EGYPTIAN BUSINESS SOLUTIONS المصرية لحلول االعمال -  347

 محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى

 .العلمي والثقافي والفني

 تجارة الحواسب ومستلزماتها -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  
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،  11102برقم  25255258،قيدت فى  15555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

 عن التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى

 .العلمي والثقافي والفني

 تجارة الحواسب ومستلزماتها -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

-رويال تورز-شارع المحور المركزى -/أ ب  12قطعة  252مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة 

 - الحى الثامن

 شركة  ،  المقاوالت العامة   EAGLE  EGYPT   ايجل ايجيبت للصناعات المتنوعة -  348

 التوريدات العمومية

رالتصدي  

في شأن سجل المستوردين وتعديالته( 1822لسنة  121االستيراد )تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيةبكافة انواعها

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويةبكافة انواعها )فيما عدا الخطرة(

هندسية وتشكيل المعادناقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات ال  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن المقاوالت العامة 11222برقم  25255212،قيدت فى  25555550555او التي قد تعاونها   ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

 التصدير

في شأن سجل المستوردين وتعديالته( 1822لسنة  121ستيراد )تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم اال  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيةبكافة انواعها

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويةبكافة انواعها )فيما عدا الخطرة(

ية وتشكيل المعادناقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الهندس  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اكتوبرثان 2-حى السكرية 8او التي قد تعاونها ، بجهة :   

شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز    EAGLE  EGYPT   ايجل ايجيبت للصناعات المتنوعة -  349

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  11222برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبرثان 2-حى السكرية 8نشاطها. ، بجهة :   

نفخشركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك حقن و   ELKAYAN  PLAST  الكيان بالست -  350  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

انون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام الق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك حقن  11352برقم  25255212،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ونفخ

اون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تك  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

يةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

البدرشين -كوبرى سقاره بجوار مصنع الروفان -نشاطها. ، بجهة : المثلث   - 

والتريكوه  بس الجاهزة والنسيج المستطيلشركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المال   Trendy   تريندي للمالبس الجاهزة -  351

 والخياطه العامه

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا

و2552لسنة  305منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

تصنيع المالبس الجاهزة ، عن اقامة وتشغيل مصنع ل 11411برقم  25255224،قيدت فى  15555550555او   ،رأس مالها   

 والنسيج المستطيل والتريكوه والخياطه العامه

 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا

و2552لسنة  305اء رقم منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزر  

2552لسنه  302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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امبابه -منطقة الحفرية -الثالجات  -شارع ابو بكر الصديق  4او ، بجهة :   

ورقيةالفا باك للتجارة والصناعة   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية والمنتجات ال -  352 . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  11322برقم  25255223،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .البالستيكية والمنتجات الورقية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اومصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الشيخ زايد  -حي الدبلوماسيين  - 112 نشاطها. ، بجهة : فيال  

شركة  ،   تقديم االستشارات )فيما عدا    DS  Doctor  Solutions  Technology  الدكتور لتكنولوجيا الحلول المتكاملة -  353

 االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص واالستحواذ  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 توريد وتركيب التيار الخفيف بانواعه

 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط

،قيدت فى  2055550555،رأس مالها      -وريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبةت

لتقييم ، عن تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبا 11323برقم  25255218

 بمناسبةزيادةرأس المال

وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص واالستحواذ  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 توريد وتركيب التيار الخفيف بانواعه

 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة فقط

 -الحي الثالث  401 - 1، بجهة : شقة  -وريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبةت

اكتوبر 2 -رنا مول  -12شارع  - 3مجاورة   

لبوابات ا -شركة  ،  اجهزه االنذار   DS  Doctor  Solutions  Technology  الدكتور لتكنولوجيا الحلول المتكاملة -  354

 االلكترونية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 172 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .والصوت( والصيانة المتنقلة لما سبق -

 .توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

حتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبياناتإنتاج الم  . 

 انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

، عن  11323برقم  25255218،قيدت فى  2055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي   ،رأس مالها   

البوابات االلكترونية -اجهزه االنذار  

 .والصوت( والصيانة المتنقلة لما سبق -

نقلة لما سبقتوريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المت . 

2553لسنه  24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

 انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

 2 -رنا مول  -12شارع  - 3مجاورة  -الحي الثالث  401 - 1ة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، بجهة : شقة يجوز للشرك

 اكتوبر

شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات    DS  Doctor  Solutions  Technology  الدكتور لتكنولوجيا الحلول المتكاملة -  355

الهاو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعم  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

راخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت  

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  11323برقم  25255218،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -رنا مول  -12شارع  - 3مجاورة  -الحي الثالث  401 - 1نشاطها. ، بجهة : شقة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 173 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شركة  ،  تجارة وتوريد التمور والنخيل ومستلزمات    PALM  FRUIT   ثمرات النخيل لتجارة التمور ومستلزمات النخيل -  356

 النخيل

 التصدير

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىاألراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين أن تكون  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

برقم  25255250،قيدت فى  0555550555ن الوجوه   ،رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

، عن تجارة وتوريد التمور والنخيل ومستلزمات النخيل 11152  

 التصدير

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

فيصل-مدكور-اكتوبر2ش  4مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة :  يجوز للشركة ان تكون لها  

شركة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    PALM  FRUIT   ثمرات النخيل لتجارة التمور ومستلزمات النخيل -  357

 شبيهةباعمالها

يها اوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  11152برقم  25025255،قيدت فى  0555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ا  

فيصل-مدكور-اكتوبر2ش  4نشاطها ، بجهة :   

بمختلف  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات- 1ماسا لحلول األنظمة   شركة  ،   -  358

 . أنواعها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 174 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 3

 .تجارة وتوزيع البرامج المحاسبية

اه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو  

- 1، عن  11158برقم  25255250،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او   ،رأس مالها   

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

2 - يبصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال ت  

 . عليها

 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 3

 .تجارة وتوزيع البرامج المحاسبية

اشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال  

الدقى -شارع السودان  202او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ، بجهة :   

ةشركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر   The Planet    زا بالنيت للتطبيقات -  359  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11131برقم  25255252،قيدت فى  055550555   نشاطها  ،رأس مالها

 التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -شارع لبنان  - 32عماره  -الدور الثامن  - 22نشاطها ، بجهة : شقة   

 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات -شركة  ،     The Planet    زا بالنيت للتطبيقات -  360

 . والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب -  

نتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإ -  . 

 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 الدعاية واالعالن

 انشاء وتشغيل وادارة وتصميم المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة

 إدارة المشروعات

أعمال التوصيف  -، عن  11131برقم  25255252،قيدت فى  555505550،رأس مالها      355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 . والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب -  

توي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المح -  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 175 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 الدعاية واالعالن

 انشاء وتشغيل وادارة وتصميم المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة

 إدارة المشروعات

العجوزه -المهندسين  -شارع لبنان  - 32عماره  -لثامن الدور ا - 22، بجهة : شقة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

        LINES               FOR             CONSTRUCTION         AND        REALE          الينز للتنمية العقارية واالنشاءات -  361

STATE        DEVELOPMENT   شركة  ،  المقاوالت العامة 

بات والتصميمات الهندسية واالنشاءاتالقيام باعمال التشطي  

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العامة، عن المقاوالت  11150برقم  25255250،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 القيام باعمال التشطيبات والتصميمات الهندسية واالنشاءات

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -مجاورة اولى -8الحى -1شقة -الدور االرضى-25نشاطها. ، بجهة : عمارة   

شركة  ،     ROCKET   INTERNATIONAL   MARKETING                                             روكيت الدولية للتسويق -  362

 تسويق المنتجات

 التسويق العقارى

 البيع بالعمولة

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التجارة العامة  

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

ا اويهاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 176 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تسويق المنتجات 11122برقم  25255252،قيدت فى  205550555نشاطها.  ،رأس مالها     

العقارىالتسويق   

 البيع بالعمولة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -و  122نشاطها. ، بجهة :   - 

الحياة للتنمية الزراعيةعين  -  363             Eye Of Life   علها شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تج

 .قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة

ياستيراد جميع قطع الغيار الخاصةبالزراعة والمعدات الزراعية والبذور والمبيدات والنباتات والزهور والتقاو  

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

، عن استصالح وتجهيز األراضي  11128برقم  25255252،قيدت فى  05555550555مالها    شراء وبيع وتاجير   ،رأس

 .بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة

 استيراد جميع قطع الغيار الخاصةبالزراعة والمعدات الزراعية والبذور والمبيدات والنباتات والزهور والتقاوي

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121لتزم الشركه باحكام القانون رقم ت  

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

الحي السابع -مشروع جاردينيا الشمس  - 20/  21بلوك  - 0عمارة  -الدور الثاني  - 0شراء وبيع وتاجير ، بجهة : شقة   

 اكتوبر 6 -

رج شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخا   Eye Of Life            عين الحياة للتنمية الزراعية -  364

ن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او,كما يجوز لها ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 177 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11128قم بر 25255252،قيدت فى  05555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

فة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا  

الحي السابع -مشروع جاردينيا الشمس  - 20/  21بلوك  - 0عمارة  -الدور الثاني  - 0نشاطها ، بجهة : شقة   

 اكتوبر 6 -

 افقشركة  ،  وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمر   Eye Of Life            عين الحياة للتنمية الزراعية -  365

 واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

302راررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم مراعاه ق2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها  11128برقم  25255252،قيدت فى  05555550555او   ،رأس مالها   

مدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعدو  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 5225لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

عالحي الساب -مشروع جاردينيا الشمس  - 20/  21بلوك  - 0عمارة  -الدور الثاني  - 0او ، بجهة : شقة   

 اكتوبر 6 -

اعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات -محمد سيد عبد العاطى وشريكيه   شركة  ،   -  366  . 

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية -

وخطوط اإلنتاج والمصانع أعمال التصميمات الهندسية للمعدات - . 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع االالت والمعدات واالجهزه الكهربائيه والمنزليه -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية -

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 178 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم  25255215،قيدت فى  3555550555استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها   ،رأس مالها    -

اعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات -، عن  11128  . 

ية للمناطق الصناعيةالتسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناع -  . 

 .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصميم وتصنيع االالت والمعدات واالجهزه الكهربائيه والمنزليه -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية -

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن -

بنى  -الحى األول شرق النيل امام البنك االهلى  151صالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها ، بجهة : فيال است -

 - سويف الجديدة

 محمد سيد عبد العاطى وشريكيه   شركة  ،  قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط -  367

ىاضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األر  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 . 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   

، عن قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي  11128برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 المستصلحة. ويشترط

ىلري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ا  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 . 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

بنى سويف الجديدة -الحى األول شرق النيل امام البنك االهلى  151اطها ، بجهة : فيال نش  - 

 زد للمراكز التجارية   شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او -  368

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا  

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11122برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 179 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الهرم -حدائق األهرام  -ج شارع جاردينيا  2نشاطها. ، بجهة :   - 

االستثمار العقارى -زد للمراكز التجارية   شركة  ،    -  369 . 

 .التوريدات العمومية -

 .اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات -

دارة المطاعم والكافترياتاقامة وتشغيل وا - . 

 .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية واإلدارية -

،قيدت فى  1555555550555سواء   ،رأس مالها    B.O.T اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام -

االستثمار العقارى -، عن  11122برقم  25255215 . 

 .التوريدات العمومية -

ارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلد - . 

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات -

لمطاعم والكافترياتاقامة وتشغيل وادارة ا - . 

 .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية واإلدارية -

الهرم -حدائق األهرام  -ج شارع جاردينيا  2سواء ، بجهة :  B.O.T اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام -  - 

وير المهاراتشركة  ،  حركية والسمات الشخصية وتط   WEIDER CARE  ويدر كير -  370 . 

 .صناعة أجهزة قياس القدرات الفسيولوجية*

 .صناعة الكرفانات الثابتة والمتحركة*

 .صناعة الموازين العادية وموازين الباسكول*

ةزيادةتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسب  

واذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةرأس المال واالستح  

،قيدت فى  25555550555من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(   ،رأس مالها    22المنصوص عليها في المادة 

هارات، عن حركية والسمات الشخصية وتطوير الم 11522برقم  25255254 . 

 .صناعة أجهزة قياس القدرات الفسيولوجية*



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 180 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .صناعة الكرفانات الثابتة والمتحركة*

 .صناعة الموازين العادية وموازين الباسكول*

ةزيادةتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

الدقى -شارع النخيل  8من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( ، بجهة :  22المنصوص عليها في المادة   

 .شركة  ،     WEIDER CARE  ويدر كير -  371

والت تجهيز المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات بنظام تسليم المفتاحمقا . 

 .تجارة السيارات المختلفة والجرارات واألوناش واللودر ومعدات تحريك التربة

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية خاصةتوريد األجهزة والمستحضرات الطبية والمعدات الرياضية

جارة المعدات الصناعيةت . 

 .االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

، عن 11522برقم  25255254،قيدت فى  25555550555وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه   ،رأس مالها     . 

ت تجهيز المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات بنظام تسليم المفتاحمقاوال . 

 .تجارة السيارات المختلفة والجرارات واألوناش واللودر ومعدات تحريك التربة

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية خاصةتوريد األجهزة والمستحضرات الطبية والمعدات الرياضية

ة المعدات الصناعيةتجار . 

 .االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

الدقى -شارع النخيل  8وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، بجهة :   

وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على  شركة  ،  ،   WEIDER CARE  ويدر كير -  372

 التراخيص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ايهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 181 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  ، عن ، وال 11522برقم  25255254،قيدت فى  25555550555مع مراعاة   ،رأس مالها   

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ااعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةب  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الدقى -شارع النخيل  8مع مراعاة ، بجهة :   

ة شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف   WEIDER CARE  ويدر كير -  373

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  11522برقم  25255254،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة وعلى الشركة  

الدقى -شارع النخيل  8نشاطها. ، بجهة :   

بية ومستحضرات بديكو للمكمالت الغذائية   شركة  ،  التصنيع والتجارة والتعبئة والتغليف لدى الغير للمستحضرات الط -  374

 التجميل والمكمالت الغذائية الخاصة

والمستلزمات الطبية واالدوية البشرية والبيطرية  

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

،قيدت فى  1555550555على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   او التي قد تعاونها 

ت التجميل ، عن التصنيع والتجارة والتعبئة والتغليف لدى الغير للمستحضرات الطبية ومستحضرا 11152برقم  25255250

 والمكمالت الغذائية الخاصة

مستلزمات الطبيةواالدوية البشرية والبيطرية وال  

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية( 1822لسنة  125التوكيالت التجارية)تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

-تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : منزل محمد زكى بديوىاو التي قد تعاونها على 

العياط-القطورى  - 

 بديكو للمكمالت الغذائية   شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او -  375

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11152برقم  25255250،قيدت فى  5555505551مع مراع  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 182 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

العياط-القطورى-مع مراع ، بجهة : منزل محمد زكى بديوى  - 

    BUSINESS    HIVE   FOR     BUSINESS    SOLUTIONS                 بزنس هايف لحلول واستشارات االعمال -  376

AND    CONSULTING   هيئات شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ال

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين و  

، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  11123برقم  25255252،قيدت فى  255550555نشاطها  ،رأس مالها   

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ا و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها به  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -الشيخ محمد الغزالى )قمبيز سابقاً(  40نشاطها ، بجهة :   - 

شتريها اوها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تميجوال فارما   شركة  ،  تحقيق غرض -  377  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  11135برقم  25255252،قيدت فى  2055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا  

العمرانية -عمرانية غربية -ش فرج الله من ش مستشفى الصدر 2نشاطها ، بجهة :  - 

ال واالدوية ميجوال فارما   شركة  ،  انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والفيتامينات والمضادات الحيوية والبان االطف -  378

 البيطرية والمكمالت

ركةالغذائية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الصيدلية والمبيدات باسم الش  

 ولصالحها امام الجهات المختصة

 التصدير والتوكيالت التجارية

لتجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله ا 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

،قيدت فى  2055550555اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

االدوية ، عن انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والفيتامينات والمضادات الحيوية والبان االطفال و 11135برقم  25255252

ة والمكمالتالبيطري  

ركةالغذائية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الصيدلية والمبيدات باسم الش  

 ولصالحها امام الجهات المختصة

 التصدير والتوكيالت التجارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 183 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، وال ينشئ تأسيس الشركة فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 -ش فرج الله من ش مستشفى الصدر 2اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ، بجهة : 

العمرانية -عمرانية غربية - 

 ميجوال فارما   شركة  ،  غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل -  379

غرضباحكام القوانين المنظمة لهذا ال  . 

مالتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والفيتامينات والمضادات الحيوية والبان االطفال والمك  

للغيرالغذائية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الصيدلية والمبيدات للنفس و  

 وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

اركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للش  

، عن غرضها من الجهات المختصة  11135برقم  25255252،قيدت فى  2055550555او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

 وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

مالتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والفيتامينات والمضادات الحيوية والبان االطفال والمك  

للغيرالغذائية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الصيدلية والمبيدات للنفس و  

 وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

اتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان  

العمرانية -عمرانية غربية -ش فرج الله من ش مستشفى الصدر 2او التي قد تعاونها على ، بجهة :  - 
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Support       Services   اشرةشركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب  

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11322برقم  25255212،قيدت فى  1555550555 نشاطها.  ،رأس مالها  

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحي السابع  -سيتي مول  -ابراج علي الدين  -ز 2عمارة  - 14نشاطها. ، بجهة : ش  - 

لعقاري   شركة  ،  اعماال شبيهةباعمالهاالمقاول العربي للتنمية واالستثمار ا -  381  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار  

، عن اعماال شبيهةباعمالها 11400برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 184 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

العمرانيه -ش علي منصور متفرع من علي بن ابي طالب  2نشاطها. ، بجهة :   
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Development    22شركة  ،  انشطهداخل قانون : 

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

حيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع ال - . 

22، عن انشطهداخل قانون  11483برقم  25255235،قيدت فى  455555550555،رأس مالها      - : 

رطيشتاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم تربية جميع أنواع - . 

الشيخ زايد -بالم هيلز 054، بجهة :  -  - 
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Development   يض أو شركة  ،  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج الب

 .التسمين أو اللحوم

 . إقامة المزارع السمكية -

 تربيه الخيول- 1

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه- 2

 تجاره الجمله والتجزئه -

 داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

، عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان  11483برقم  23525255،قيدت فى  455555550555،رأس مالها      -

 .ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 185 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . إقامة المزارع السمكية -

 تربيه الخيول- 1

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه- 2

 تجاره الجمله والتجزئه -

ناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا معداخل الم  

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

الشيخ زايد -بالم هيلز 054، بجهة :  -  - 
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Development   شركة  ،  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد 

 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية -

معات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديمفيما عدا منطقة شبه جزيرةالمناطق الصناعية والمجت :  

 سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

ة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشملتقديم الخدمات البترولية المساند -  : 

، عن اقامه  11483برقم  25255235،قيدت فى  455555550555تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات   ،رأس مالها    -

 وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد

 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية -

لعمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديمفيما عدا منطقة شبه جزيرةالمناطق الصناعية والمجتمعات ا :  

 سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

يات الحفر واالستكشاف وتشملتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمل -  : 

الشيخ زايد -بالم هيلز 054تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات ، بجهة :  -  - 
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Development   شركة  ،  الحفر واالستكشاف وتشمل : 

 صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطها- -

آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول حفر -  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 186 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 .الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

ً يانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، وإقامة أو إدارة وتشغيل وص - فقا  

، عن الحفر واالستكشاف وتشمل 11483برقم  25255235،قيدت فى  455555550555للمعايير   ،رأس مالها     : 

 صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطها- -

آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترولحفر  -  . 

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 .الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

ً انة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، وإقامة أو إدارة وتشغيل وصي - فقا  

الشيخ زايد -بالم هيلز 054للمعايير ، بجهة :   - 
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Development   شركة  ،  الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن. 

22انشطه خارج قانون  - : 

الستيراد -ا  

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

عد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال ب  

 المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

كةتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقللألنشطةالواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشر  

، عن الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن 11483برقم  25255235،قيدت فى  555.45555555بهذا   ،رأس مالها    . 

22انشطه خارج قانون  - : 

الستيراد -ا  

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 187 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

كةم التزام الشرتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقللألنشطةالواردة بقانون االستثمار وفى حالة عد  

الشيخ زايد -بالم هيلز 054بهذا ، بجهة :   - 
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Development   وكذا  2512لسنه  22وافز الواردة بقانون االستثماررقم شركة  ،  الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والح،

 التتمتع

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

فز ، عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوا 11483برقم  25255235،قيدت فى  455555550555مع   ،رأس مالها   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اولى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها ع  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشيخ زايد -بالم هيلز 054مع ، بجهة :   - 
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Development   ص شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي

 الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11483برقم  25255235،قيدت فى  455555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -بالم هيلز 054نشاطها ، بجهة :   - 

تسمين أو شركة  ،  أو إنتاج البيض أو ال   - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  389

 . اللحوم

 .إقامة المزارع السمكية -

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  - : 

موكيل النقل البرى للركاب والبضائع واللوجستيات وانظمة النقل المتعدد والوسائط وانظمة النقل الذكى باستخدا -  

 .تكنولوجيا المعلومات

 .التوريدات العمومية-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 188 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

االجهزة الرياضية والطبية والزراعيةالدعاية واالعالنتسويق المستلزمات و - . 

 التصدير -

رأس مالها   اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع   ، -

اللحوم ، عن أو إنتاج البيض أو التسمين أو 11454برقم  25255224،قيدت فى  155550555  . 

 .إقامة المزارع السمكية -

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  - : 

موكيل النقل البرى للركاب والبضائع واللوجستيات وانظمة النقل المتعدد والوسائط وانظمة النقل الذكى باستخدا -  

 .تكنولوجيا المعلومات

 .التوريدات العمومية-

 .تسويق المستلزمات واالجهزة الرياضية والطبية والزراعيةالدعاية واالعالن -

 التصدير -

 200جهة : اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع ، ب -

الهرم-شارع ابو الهول السياحى  - 

الدفع اإللكترونىأسيك تيك لخدمات  -  390     Asik  Tech  For  E- Payment   شركة  ،  تقديم خدمات الدفع االلكتروني 

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها نية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترو . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

، عن تقديم  11235برقم  25255212،قيدت فى  2055550555الها   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب   ،رأس م

 خدمات الدفع االلكتروني

 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

عليها غيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتش . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

 -كهرباء تقسيم المحافظة امام شركة ال -عمارة الوفاء  -الثالث إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ، بجهة : الدور 

 الفيوم

 .شركة  ،  عليها   Asik  Tech  For  E- Payment    أسيك تيك لخدمات الدفع اإللكترونى -  391



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 189 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات

ت وخدمات االنترنتاالتصاال  . 

يةالمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناع . 

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

الت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجا . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال

، عن عليها 11235برقم  25255212،قيدت فى  2055550555األنشطة   ،رأس مالها    . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

 .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات

 . االتصاالت وخدمات االنترنت

يةالمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناع . 

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال

الفيوم -تقسيم المحافظة امام شركة الكهرباء  -عمارة الوفاء  -األنشطة ، بجهة : الدور الثالث   

 ،  المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي شركة    Asik  Tech  For  E- Payment    أسيك تيك لخدمات الدفع اإللكترونى -  392

 منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى

 . العلمي والثقافي والفني

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11235برقم  25255212،قيدت فى  2055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

تعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوىالم  

 . العلمي والثقافي والفني

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 190 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اء الكهرب تقسيم المحافظة امام شركة -عمارة الوفاء  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : الدور الثالث 

الفيوم -  

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة    Asik  Tech  For  E- Payment    أسيك تيك لخدمات الدفع اإللكترونى -  393

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11235برقم  25255212،قيدت فى  2055550555نشاطها  ،رأس مالها   

ة لمباشرةالالزم  

الفيوم -تقسيم المحافظة امام شركة الكهرباء  -عمارة الوفاء  -نشاطها ، بجهة : الدور الثالث   

ول على كافة حسنين سعيد حسنين عبدالكريم وشركاه   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص -  394

 .التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11443برقم  25255220،قيدت فى  0555550555الها   ،رأس م  

الشيخ زايد -الحي السابع  -المجاورة االولى  - 132الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

شركة  ،     SPOT   CO-   WORKING    SPACE                                                      سبوت لتاجير مساحات العمل -  395

 تاجير مساحات العمل والوحدات االدارية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تاجير مساحات العمل والوحدات االدارية 11422برقم  25255220،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -بين السرايات -رىشارع السك 0نشاطها. ، بجهة :   - 

22حسنين سعيد حسنين عبدالكريم وشركاه   شركة  ،   " انشطة داخل قانون  -  396  : 

ة شبه جزيرة االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق

2552لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار   . 

منطقة شبه  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا "

 25255220،قيدت فى  0555550555رد بقرار رئيس   ،رأس مالها   جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما و

22، عن " انشطة داخل قانون  11443برقم   : 

ة شبه جزيرة االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق

2552لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس   . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 191 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

منطقة شبه  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا "

 -الحي السابع  -المجاورة االولى  - 132رار رئيس ، بجهة : عمارةجزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بق

 - الشيخ زايد

 -حولية ( شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة كافتيريات لتقديم جميع انواع المشروبات ) فيما عدا الك   SABA COFFEE بن سبا -  397

ك باى وجه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -مومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات الع

ى الخارج من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او ف

ة مع مراعاة احكام قانون والئحتة التنفيذيكما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام ال

، عن اقامة وتشغيل وادارة كافتيريات لتقديم جميع  11128برقم  25255215،قيدت فى  155550555القوانين   ،رأس مالها   

وز للشركة يج -ية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموم -انواع المشروبات ) فيما عدا الكحولية ( 

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تع

لك طبقا الحكام على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذ

الدقى -ناصية جهينة  -ش التحرير  113ون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : القان  - 

مة شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز   SABA COFFEE بن سبا -  398

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى  11128برقم  15252552،قيدت فى  155550555لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الدقى -ناصية جهينة  -ش التحرير  113الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :   - 

 .سيفل للمقاوالت والتوريدات   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  399

 .التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 .التوريدات العمومية

اللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -المهندسين  -شارع جامعة الدول العربية 4نشاطها. ، بجهة :   - 

تزاول  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي جرين الين العمال النقل والتوكيالت التجارية والتوريدات   شركة  ،  -  400

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 192 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  11458برقم  25255224،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اولى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها ع  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-االندلس-شارع صالح الشربينى من ترسا 32طها ، بجهة : نشا  

نشطة تو بيلد المتحدة لالستثمار   شركة  ،  والقرارات السارية , وشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه اال -  401

ها على عمالها او التي قد تعاون.ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأ

انون .  ،رأس تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج  فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام الق

، عن والقرارات السارية , وشرط استصدار التراخيص الالزمة  11142برقم  25255258،قيدت فى  0555550555مالها   

لها او ارسة هذه االنشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالمم

وذلك طبقا  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج  فيها او تشتريها او تلحقها بها

حدائق االهرام  -ج ش جاردينيا قسم الهرم  22ألحكام القانون . ، بجهة :    - 

 -تطوير العقاري االستثمار والتسويق وال -المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -تو بيلد المتحدة لالستثمار   شركة  ،   -  402

في شان سجل  1822لسنة  121قم والقانون ر  1822لسنة  125التصدير والتوكيالت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

ى التراخيص المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها اال بعد الحصول عل

فيما هو  التجارة العامة والتوزيع -الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

المقاوالت العامة  -، عن  11142برقم  25255258،قيدت فى  0555550555التوريدات   ،رأس مالها    -مسموح به قانونا 

ركة باحكام القانون التصدير والتوكيالت التجارية . تلتزم الش -االستثمار والتسويق والتطوير العقاري  -والمتخصصة والمتكاملة 

في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , وال ينشئ  1822لسنة  121قانون رقم وال  1822لسنة  125رقم 

بما ال تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

ج ش  22التوريدات ، بجهة :  -لتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التجارة العامة وا -يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

حدائق االهرام  -جاردينيا قسم الهرم    - 

صالح وتجهيز است -اقامة وتشغيل مصنع العادة تدوير ومعالجة المخلفات  -تو بيلد المتحدة لالستثمار   شركة  ،  العمومية  -  403

الدواجن  تربية جميع انواع -قابلة لالستزراع  . واستزراع االراضي المستصلحة  االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها 

وانات سواء كان تربية جميع انواع الحي -والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 

الموتيالت االدارة والتسويق السياحي للفنادق و -المزارع السمكية  اقامة  -ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم 

اقامة وتشغيل  -، عن العمومية  11142برقم  25255258،قيدت فى  0555550555والشقق الفندقية والقري   ،رأس مالها   

راع  . واستزراع لها قابلة لالستزاستصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجع -مصنع العادة تدوير ومعالجة المخلفات 

يض او التسمين تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج الب -االراضي المستصلحة  

 -السمكية   امة المزارعاق -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -او اللحوم 

حدائق االهرام  -ج ش جاردينيا قسم الهرم  22االدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقري ، بجهة :    - 

دارة بشأن شركات اال 2512لسنة  355تو بيلد المتحدة لالستثمار   شركة  ،  السياحية .مع مراعات القرار الوزاري رقم  -  404

جنحة الفندقية اقامة وتشغيل الفنادق )الثابته( والموتيالت والشقق واال -الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  

استكمال والقري السياحية واالنشطة المكملة او المرتبطه بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثافية , و

الل بأحكام اقامة وادارة النزل البيئية .وذلك دون االخ -اقامة وتشغيل وادارة المراسي النيلية  -صة بها والتوسع فيها المنشأت الخا

، عن السياحية .مع مراعات القرار  11142برقم  25255258،قيدت فى  0555550555القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

يل اقامة وتشغ -دارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  بشأن شركات اال 2512لسنة  355الوزاري رقم 

اء كانت خدمية او الفنادق )الثابته( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقري السياحية واالنشطة المكملة او المرتبطه بذلك سو

اقامة  -ي النيلية اقامة وتشغيل وادارة المراس -اصة بها والتوسع فيها ترفيهية او رياضية او تجارية او ثافية , واستكمال المنشأت الخ

حدائق االهرام  -ج ش جاردينيا قسم الهرم  22وادارة النزل البيئية .وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح ، بجهة :    - 
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 193 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

السادة منتجات الورقيه والكرتون المطبوع ومودرن باك لصناعة الكرتون   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ال -  405

 وتصنيع األكياس البالستيك والشكاير

 .المنسوجة ومستلزمات التعبئة والتغليف

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اومصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن اقامة وتشغيل مصنع  11222برقم  25255212،قيدت فى  255550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

ت الورقيه والكرتون المطبوع والسادة وتصنيع األكياس البالستيك والشكايرلتصنيع المنتجا  

 .المنسوجة ومستلزمات التعبئة والتغليف

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

بوالق الدكرور -شارع احمد مصطفى  1مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   

مباشرةالسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمودرن باك لصناعة الكرتون   شركة  ،  والقرارات  -  406  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  11222برقم  25255212،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

بوالق الدكرور -شارع احمد مصطفى  1نشاطها. ، بجهة :   

 شركة  ،  اقامة وتشغيل دور الحضانة لرعاية وتعليم االطفال   Belly Beez   بيلي بيز لتعليم االطفال -  407

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل دور الحضانة لرعاية وتعليم  11223برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

 االطفال

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ف  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -شارع عمربن ابي ربيعة 12 -ور االرضي نشاطها ، بجهة : الد  - 
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 194 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

     WHITE       LINE       FOR       CONSTRUCTION        AND              وايت الين للمقاوالت والتوريدات العموميه -  408

GENERAL        SUPPLIES   شركة  ،  المقاوالت العامة 

 التوريدات العمومية

الها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن المقاوالت العامة 11205برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

ان الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين وال  

البدرشين -سقارة  -نشاطها. ، بجهة : طريق سقارة السياحى بجواربالم كلوب  

ارىشركة  ،  " االستثمار والتسويق العق   DIARNA CITY REAL ESTATE   ديارنا سيتى لالستثمار العقارى والمقاوالت -  409  . 

 إدارة المشروعات "

هابشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص ب 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم    

واالستحواذ رأس المال  تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة "

من  22دة وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما

، عن " االستثمار  11120برقم  25255215،قيدت فى  0555550555قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية   ،رأس مالها   

ىوالتسويق العقار  . 

 إدارة المشروعات "

هابشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص ب 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم    

الستحواذ رأس المال وا تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة "

من  22دة وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما

الحى الرابع ) محور خدمى -المجاورة الثانية  - 221قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ، بجهة : الدور االول عقار رقم   ) - 

للتصميمات واالنشاءات-اوت الين جروب -  410                                    OUTLINE GROUP DESIGNS CONSTRUCTION   

 شركة  ،  القيام باعمال التشطيبات والديكور والتصميمات

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 القيام باالعمال الكهربائية وااللكتروميكانيكية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن القيام باعمال التشطيبات والديكور والتصميمات 11145برقم  25255258،قيدت فى  155550555مع   ،رأس مالها     

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 القيام باالعمال الكهربائية وااللكتروميكانيكية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الهرم -ش خالد امين 22مع ، بجهة :   - 

للتصميمات واالنشاءات-اوت الين جروب -  411                                    OUTLINE GROUP DESIGNS CONSTRUCTION   

رةالقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباششركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح و  

 .نشاطها

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  11145برقم  25255258،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ش خالد امين 22نشاطها. ، بجهة :   - 

    BUSINESS    HIVE   FOR     BUSINESS    SOLUTIONS                 بزنس هايف لحلول واستشارات االعمال -  412

AND    CONSULTING     ،  5شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية -شركة  

- المال ة واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانوني  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

اها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون ل  

شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات  -، عن  11123برقم  25255252،قيدت فى  255550555او التي   ،رأس مالها   

5االدارية  

- المال شارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالست  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 
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 196 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ااو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  

الدقى -الشيخ محمد الغزالى )قمبيز سابقاً(  40او التي ، بجهة :   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االحذية والشنط والكوتشى   BRIDE SHOES   برايد شوز -  413

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ع لتصنيع االحذية والشنط ، عن اقامة وتشغيل مصن 11314برقم  25255212،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والكوتشى

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الفيوم -المسلة العبودى  -ش سيد درويش  23نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع    MR. MANSF   مستر منسف -  414

 المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

ى حدة(إقامة وتنظيم المعارض والحفالت العامة فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض عل . 

 تجارة المواد الغذائية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

مالها    او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او   ،رأس

واع ، عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أن 11322برقم  25255218،قيدت فى  550555055

 المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

 .إقامة وتنظيم المعارض والحفالت العامة فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(

 تجارة المواد الغذائية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 - 3: قطعه  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ، بجهة

الشيخ زايد -بجوار بنزينة توتال  -المركزى المحور   

 شركة  ،  تشتريها او   MR. MANSF   مستر منسف -  415
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 197 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تشتريها او 11322برقم  25255218،قيدت فى  055550555شاطها  ،رأس مالها   ن  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -بجوار بنزينة توتال  -المحور المركزى  - 3نشاطها ، بجهة : قطعه   

 . (شركة  ،     DIARNA CITY REAL ESTATE   ديارنا سيتى لالستثمار العقارى والمقاوالت -  416

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

 مقاوالت أعمال التشطيبات والديكورات "

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التجارة العامة "  

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

حقها بها ا او تلالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

،قيدت فى  0555550555وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

، عن 11120برقم  25255215  ) . 

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة "

 مقاوالت أعمال التشطيبات والديكورات "

لتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة وا "  

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا بها ا او تلحقهالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

 - 221قم وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : الدور االول عقار ر

الحى الرابع ) محور خدمى ( -المجاورة الثانية   - 

،  السارية وعلى الشركة الحصول   شركة   DIARNA CITY REAL ESTATE   ديارنا سيتى لالستثمار العقارى والمقاوالت -  417

، عن السارية  11120برقم  25255215،قيدت فى  0555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 -المجاورة الثانية  - 221وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول عقار رقم 

لحى الرابع ) محور خدمى (ا  - 

لدعاية واالعالن -شركة  ،  ا   H.Z.M  Company  اتش زد ام كومباني -  418 . 

لتسويق االلكتروني عبر االنترنت -ا . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد ت  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب  
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 .نشاطها

لدعاية واالعالن -، عن ا 11425برقم  25255220،قيدت فى  055550555،رأس مالها      . 

لتسويق االلكتروني عبر االنترنت -ا . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الفردوس - 351فيال  -اطها. ، بجهة : الدور األرضي نش  - 

شركة  ،  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه    LDV  COMMERCIAL                                    ال دى فى للمراكز التجارية -  419

 وسالسل االمداد

 تجاره الجمله والتجزئه

مياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرهاإقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية ال  

 تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختالف مصادرها وشبكات

 توزيعها وبيعها

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

، عن  11455برقم  25255224،قيدت فى  055555550555شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس   ،رأس مالها   

االمداداقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل   

 تجاره الجمله والتجزئه

 إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها

 تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختالف مصادرها وشبكات

 توزيعها وبيعها

ةمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستث  

الشيخ زايد -مبنى مجرة  - 3مبنى  - 0الدور  - 051شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ، بجهة : الوحدة   - 

 2552لسنة  305شركة  ،  الوزراء رقم    LDV  COMMERCIAL                                    ال دى فى للمراكز التجارية -  420

 وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم

302لسنة  2008 .  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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وما ورد  2552لسنة  305، عن الوزراء رقم  11455برقم  25255224،قيدت فى  055555550555اطها.  ،رأس مالها   نش

 بقراررئيس الجمهوريةرقم

302لسنة  2008 .  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  

الشيخ زايد -مبنى مجرة  - 3مبنى  - 0الدور  - 051نشاطها. ، بجهة : الوحدة   - 

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 2552لسنة  305حسنين سعيد حسنين عبدالكريم وشركاه   شركة  ،  الوزراء رقم  -  421

2552لسنه  302العربيه رقم   

22انشطة خارج قانون  "  : 

ميةالتوريدات العمو  

 المقاوالت العامة "

ركة بهذا الشرط مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش

ن ، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانو2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

 .االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

و 2552لسنة  305، عن الوزراء رقم  11443برقم  25255220،قيدت فى  0555550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

2552لسنه  302مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

22انشطة خارج قانون  "  : 

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة "

ركة بهذا الشرط مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش

، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون 2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

ستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانوناال . 

الشيخ زايد -الحي السابع  -المجاورة االولى  - 132مع مراعاة احكام ، بجهة : عمارة  - 

 اتيليه مستر اشرف   شركة  ،  قامة وتشغيل وادارة اتيليه لتصميم المالبس بكافة اشكالها وانواعها -  422

ما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع في  

 التوريدات العمومية

 استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 200 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

زمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الال  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

، عن قامة وتشغيل وادارة اتيليه لتصميم  11420برقم  25255222،قيدت فى  055550555يجوز للشركة   ،رأس مالها   

 المالبس بكافة اشكالها وانواعها

ح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسمو  

 التوريدات العمومية

 استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

ة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاول  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

العجوزه -المهندسين  -أمام بيرشكا  -شارع جزيرة العرب  33يجوز للشركة ، بجهة :   - 

زاول ي تاتيليه مستر اشرف   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت -  423

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  20114برقم  25255222،قيدت فى  055550555مع مراعا  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال  

العجوزه -المهندسين  -أمام بيرشكا  -شارع جزيرة العرب  33مع مراعا ، بجهة :   - 

 .فيوتشر للنقل وإيجار المعدات والتجارة   شركة  ،  النقل البري للبضائع -  424

دو خارجه إال بعد القيوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أ  

 .بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

 .إيجار المعدات )فيما عدا اإليجار التمويلي(

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن النقل البري للبضائع 11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها    . 
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 201 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

دلنقل داخل القطر المصري أو خارجه إال بعد القيوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات ا  

 .بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

 .إيجار المعدات )فيما عدا اإليجار التمويلي(

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

از للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجو  

الطالبية -األندلس القبلي  -شارع خالد بن الوليد  2او ، بجهة :  - 

رج ,كما يجوز ي مصر او في الخافيوتشر للنقل وإيجار المعدات والتجارة   شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ف -  425

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555ا   ،رأس ماله  

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا  

الطالبية -األندلس القبلي  -شارع خالد بن الوليد  2نشاطها. ، بجهة :  - 

الدعاية واالعالن -شركة  ،     AL FAYIZUN ARTS   الفائزون ارتس -  426  

 التوريدات العمومية -

مختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره ال - . 

 .التصنيع لدى الغير للميداليات والكؤوس الدروع واالوسمة -

 .الطباعة لدى الغير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

 -، عن  11053برقم  25255235،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

 الدعاية واالعالن

 التوريدات العمومية -

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 .التصنيع لدى الغير للميداليات والكؤوس الدروع واالوسمة -
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 202 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .الطباعة لدى الغير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو الت  

ابو  -منطقة جمعية السادات  -شارع عمر 213،214،212تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة : القطعةرقم 

 - رواش

 شركة  ،  التنفيذية   AL FAYIZUN ARTS   الفائزون ارتس -  427

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التنفيذية 11053برقم  25255235،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   

ابو رواش -منطقة جمعية السادات  -شارع عمر 213،214،212نشاطها. ، بجهة : القطعةرقم   - 

 شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   Home Care Cleaning هوم كير للمنظفات -  428

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين   

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11435برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

افة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك  

اطفيح -مدخل اطفيح القبلي  -الكريمات  - 04نشاطها. ، بجهة : طريق   - 

حضرات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية ومست -شركة  ،     Home Care Cleaning هوم كير للمنظفات -  429

 التنظيف والتلميع والمطهرات ومستحضرات التجميل

ات والفوط الصحية والعطوربانواعهاوالحفاض  

 اقامة وتشغيل مصنع لقص وتجهيز مناديل وورق التواليت والمطابخ -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اورج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخا  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -، عن  11435برقم  25255220،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

 المنظفات الصناعية ومستحضرات التنظيف والتلميع والمطهرات ومستحضرات التجميل

ط الصحية والعطوربانواعهاوالحفاضات والفو  

 اقامة وتشغيل مصنع لقص وتجهيز مناديل وورق التواليت والمطابخ -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   

اطفيح -مدخل اطفيح القبلي  -الكريمات  - 04تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : طريق   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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الحصول  اس دبليو ام للتجارة والتوريدات   شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة -  430

، عن مع  11442برقم  25255220،قيدت فى  1555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   على 

ها ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

الهرم -البطران  -زر ش يثرب ناصية ش مسجد التوحيد من ش المج 2   - 

 اس دبليو ام للتجارة والتوريدات   شركة  ،  " تجارة المواد الغذائية -  431

 توريد المواد الغذائية "

 اقامة و تشغيل و ادارة المحالت التجارية  "

 التوريدات العمومية "

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

  االستثمار العقارى "

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

، عن " تجارة  11442برقم  25255220،قيدت فى  1555550555والئحتة التنفيذية   ،رأس مالها   وذلك طبقا الحكام القانون 

 المواد الغذائية

 توريد المواد الغذائية "

 اقامة و تشغيل و ادارة المحالت التجارية  "

 التوريدات العمومية "

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة "

  االستثمار العقارى "

ها او للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

الهرم -البطران  -ش يثرب ناصية ش مسجد التوحيد من ش المجزر  2ة التنفيذية ، بجهة : وذلك طبقا الحكام القانون والئحت   - 

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع -شركة  ،     OUR M.A.M  أور أم أيه أم -  432

 المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

يك اواىالمأكوالت و الت  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك  

اقامة و تشغيل و  -، عن  11422برقم  25255222،قيدت فى  1055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

اواىالمأكوالت و التيك   

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  
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 204 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

الشيخ زايد -الحى األول  - 3المجاورة  - 10عمارة  - 153مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : وحدة   - 

اشرةشركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب   OUR M.A.M  أور أم أيه أم -  433  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  11422برقم  25255222،قيدت فى  1055550555أس مالها   نشاطها.  ،ر

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -الحى األول  - 3المجاورة  - 10عمارة  - 153نشاطها. ، بجهة : وحدة   - 

لفنيةالصياد للتسويق والمحتوى الرقمي واالستشارات ا -  434  The Hunter   شركة  ،  التنفيذية 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التنفيذية 11024برقم  25255231،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -المساحة -شارع عكاشة -ب  2نشاطها. ، بجهة :   - 

شاء و اداره و تشغيل ان -شركة  ،     White HouseSchools                                      شركة مدارس وايت هاوس -  435

 المدارس

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

انشاء و اداره و تشغيل المدارس -، عن  11058برقم  25255235،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

هاجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالي -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -أ شارع جامعه الدول العربية  21نشاطها. ، بجهة :   - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطةداخل قانون    Eigen Cad Engineering Services ECES ايجن كاد للخدمات الهندسية -  436  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم المعدات الميكانيكية واالجهزة الكهربائية

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 توريد وصيانة المعدات الميكانيكية واالجهزة الكهربائية

ركةدة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوار  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 205 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

عن ،  11034برقم  25255231،قيدت فى  055550555االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز   ،رأس مالها   

2512لسنة  22انشطةداخل قانون   

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم المعدات الميكانيكية واالجهزة الكهربائية

2512لسنة  22انشطة خارج قانون   

 توريد وصيانة المعدات الميكانيكية واالجهزة الكهربائية

ركةنون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقا  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

ايدالشيخ ز - 12الحي  - 4المجاورة  - 28عمارة  - 0االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز ، بجهة : شقة رقم   - 

تقديم االستشارات الفنية ) فيما عدا  -شركة  ،     The Hunter الصياد للتسويق والمحتوى الرقمي واالستشارات الفنية -  437

 االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس

ة ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةالمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالي  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 التسويق االلكتروني عبر االنترنت -

 التوريدات العمومية -

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

تقديم االستشارات الفنية ) فيما عدا  -، عن  11024برقم  25255231،قيدت فى  0555550555أعمال إنتاج   ،رأس مالها    -

يم بمناسبةزيادةرأساالستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقي  

 المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 التسويق االلكتروني عبر االنترنت -

 التوريدات العمومية -

مال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأع -  . 

الدقى -المساحة -شارع عكاشة -ب  2أعمال إنتاج ، بجهة :  -  - 

 ريحانة للتنمية العقارية   شركة  ،  بعد الحصول على -  438

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال   . 

 . مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل -

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور -

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية -إ  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 206 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

صة إعمالر المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصتلتزم الشركةبإخطا  

 شئونها

، عن بعد الحصول على 11102برقم  25255215،قيدت فى  055555550555اقامة وتشغيل وادارة   ،رأس مالها    -  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل   . 

 . مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل -

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور -

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية -إ  . 

صة إعمالمجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصتلتزم الشركةبإخطار ال  

 شئونها

الشيخ زايد -المجاورة الثاينة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى  2اقامة وتشغيل وادارة ، بجهة : شقة رقم  -  - 

ى وفيما عدا ديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوريحانة للتنمية العقارية   شركة  ،  المدارس وتق -  439

 المدارس

 (الدولية

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

، عن المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال  11102برقم  25255215،قيدت فى  055555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس

 (الدولية

هارها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   

الشيخ زايد -المجاورة الثاينة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى  2نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   - 

ينمائىشركة  ،  التصوير الفوتوغرافى والفيديو لغرض غير التصوير الس   DP  PRODUCTIONS  دى بى برودكشنز -  440  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 207 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التصوير الفوتوغرافى والفيديو لغرض غير  11204برقم  25255213،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التصوير السينمائى

اكة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشر  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

0نشاطها. ، بجهة : وحده   S اكتوبر 2 -مشروع زا بلوك التوسعات الشرقيه - 

22شركة  ،  انشطةداخل قانون    Gazelle 3D Tech    الغزاله ثري دي تك -  441  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع االت التصنيع الرقمي

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجهيز المنتجات ثالثية االبعاد

22انشطة خارج قانون   

 التصدير

ركةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

22، عن انشطةداخل قانون  11241برقم  25255213،قيدت فى  20555550555يجوز   ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع االت التصنيع الرقمي

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجهيز المنتجات ثالثية االبعاد

22انشطة خارج قانون   

 التصدير

ركةتقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشمع االلتزام بافراد حسابات مس  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

المهندسين -ش االشجار 0 - 2يجوز ، بجهة : شقة   

يجوز  -شركة  ،  " تقديم الدورات التدريبية في مجال اللغات    Mein Traum Company MTC شركة ماين تراوم -  442

ى قد الت للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او

ها بها وذلك طبقا تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق

افة التراخيص الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك

، عن " تقديم الدورات التدريبية في  11215برقم  25255212،قيدت فى  05550555مة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   الالز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 208 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بيهة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال ش -مجال اللغات 

و تشتريها او رضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة اباعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غ

الشركة الحصول  تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى

حوامديهال -شارع الجمهورية  -برج الجمهورية  -لدور الثاني فوق األرض على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ا  

- 

التوريدات العمومية -شركة  ،     ONOاونو الدارة المطاعم والتوريدات -  443  

واعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أن -  

لمأكوالت و التيك اواىا  

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلح  

التوريدات العمومية -، عن  11212برقم  25255212،قيدت فى  255550555مع   ،رأس مالها     

واعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أن -  

الت و التيك اواىالمأكو  

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها ب  

المهندسين-عمارات البترول 2مع ، بجهة :   - 

شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة    ONOاونو الدارة المطاعم والتوريدات -  444

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11212برقم  25255212،قيدت فى  255550555س مالها   نشاطها.  ،رأ

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين-عمارات البترول 2نشاطها. ، بجهة :   - 

  Trade  Com  International                                                                              تريد كوم انترناشيونال المحدودة -  445

LTD   شركة  ،  التصدير 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 209 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

، عن التصدير 11222برقم  25255212،قيدت فى  25555550555مع مراعاة  ،رأس مالها     

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

اال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

فيصل -عمارات منتصر)ب(  1 -الدور االول فوق االرضي  - 2مع مراعاة ، بجهة : شقة   

22حسن محمد احمد محمد سرحان وشركاه   شركة  ،  انشطه داخل ق  -  446 : 

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس )فيما عدا الدوليه(

 تجاره الجمله والتجزئه

ةطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا من  

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

22انشطه خارج ق  : 

 التوريدات العموميه

 التصدير

،قيدت  25555550555ها   تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار   ،رأس مال

22، عن انشطه داخل ق  11281برقم  25255212فى  : 

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس )فيما عدا الدوليه(

 تجاره الجمله والتجزئه

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305به جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم ش  

302لسنة  2008 .  

22انشطه خارج ق  : 

 التوريدات العموميه

 التصدير

 -رج االخوة ب -تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، بجهة : الدور التاني 

امام معهد االورام -الحادقه  
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 210 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ز لها شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو   Trendy   تريندي للمالبس الجاهزة -  447

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في  11411برقم  55224252،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

امبابه -منطقة الحفرية -الثالجات  -شارع ابو بكر الصديق  4نشاطها. ، بجهة :   
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TECHNOLOGY    و اعالمى وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى اشركة  ،  انشاء

 او اعالنى

 تصميم وتطويرتطبيقات والعاب الحاسب االلى والمحمول

 الدعاية واالعالن

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهاوإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم  -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

ادارة المواقع ، عن انشاء وتشغيل و 11522برقم  25255254،قيدت فى  2055550555إدخال البيانات   ،رأس مالها    -

 االلكترونية الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالمى او اعالنى

 تصميم وتطويرتطبيقات والعاب الحاسب االلى والمحمول

 الدعاية واالعالن

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج ا -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

المهندسين -شارع البطل احمد عبد العزيز 02-إدخال البيانات ، بجهة : الدور الرابع  -  - 

انس لتكنولوجيا المعلوماتأراب فاين -  449                                         ARAB  FINANCE   FOR   INFORMATION     

TECHNOLOGY   شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -
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 211 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثي -  

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

قةتقديم االستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعل  

يبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف  

، عن علي الحاسبات وبالوسائل  11522برقم  25255254،قيدت فى  2055550555مجال األوراق المالية   ،رأس مالها   

 . اإللكترونية

بكات نقل وتداول البياناتأعمال التوصيف والتصميم لش -  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

قةتقديم االستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعل  

يالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فب  

المهندسين -شارع البطل احمد عبد العزيز 02-مجال األوراق المالية ، بجهة : الدور الرابع   - 
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TECHNOLOGY    من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22شركة  ،  المنصوص عليها في المادة ) . 

الهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر  

من قانون سوق  22، عن المنصوص عليها في المادة  11522برقم  25255254،قيدت فى  2055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 . (رأس المال والئحته التنفيذية

اةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف  

المهندسين -شارع البطل احمد عبد العزيز 02-نشاطها ، بجهة : الدور الرابع   - 
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Contracting  co   العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا شركة  ،  التجارة . 

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة
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 212 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .التوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

ة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاول  

 .المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

برقم  25255254،قيدت فى  15555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ، عن التجارة العامة 11585 . 

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 .المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

برج  -ار اكتوبرسيتي ست -الدور الثالث  3/  12يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : وحدة 

اكتوبر 2 - 2  
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Contracting  co   شركة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 

يها اوغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  11585برقم  25255254،قيدت فى  15555550555س مالها   نشاطها  ،رأ

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 2برج  -سيتي ستار اكتوبر -الدور الثالث  3/  12نشاطها ، بجهة : وحدة   

وجه من  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى -ارى فور رول للتسويق العقارى   شركة  ،  التسويق العق -  453

لخارج كما الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى ا

مراعاة احكام  نون والئحتة التنفيذية معيجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القا

   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى -، عن التسويق العقارى  11125برقم  25255215،قيدت فى  185550555

و فى من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا وجه

نفيذية مع مراعاة الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة الت
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شارع  2هة : ائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجاحكام القوانين واللو

الهرم -المريوطية  -المدينة المنورة   - 

ديدةية الجتجارة المواد الغذائيةبالجملة والتجزئة فى المدن والمجتمعات العمران -ياسين لتجارة المواد الغذائية   شركة  ،   -  454  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

تجارة المواد الغذائيةبالجملة والتجزئة فى  -، عن  11432برقم  25255220،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ات العمرانية الجديدةالمدن والمجتمع  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

لك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذ  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المجاورة -الحى الثانى  -الدور االرضى سنتر الملكة واالمير مقابل مدرسة ام المؤمنين  20نشاطها. ، بجهة : محل   

قسم اول اكتوبر -ثانية ال - 
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ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

، عن اقامة وتشغيل مركز لتقديم خدمات الكول سنتر 11428برقم  25255222،قيدت فى  1255550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع امتداد عمربن الخطاب  -أ  2عقاررقم  -الدور األول فوق العلوي  - 4ا. ، بجهة : شقة رقم نشاطه  

 .أحمد فتحي عبدالعظيم العشماوي وشريكه   شركة  ،  الواردة بذات القانون -  456

ها او اول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تز -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

صول على كافة حوذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال
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، عن الواردة بذات  11132برقم  25255252،قيدت فى  3555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 .القانون

ها او يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال -

ا او تلحقها بها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريهالتى قد تعاونها 

صول على كافة وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

الهرم -شارع مكة متفرع من المريوطية الرئيسي  1، بجهة :  التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  - 

حة او يجوز للشركة ان تكون لها مصل -رؤية إللحاق العمالة بالداخل   شركة  ،  " الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل -  457

ها فى تى قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال

الئحتة التنفيذية مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون و

اطها  ،رأس لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

يجوز للشركة ان  -، عن " الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل 11138برقم  25255258،قيدت فى  1055550555مالها   

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاو

بقا الحكام فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طتحقيق غرضها 

تراخيص الالزمة القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال

مدينه بنى سويف -شارع صالح سالم  -تانا لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج رو  - 
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AND                 INVESTMENT   تصالح اس -التصنيع لدى الغير -ح به قانونا.شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسمو

هاتين الحالتين أن  وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى

طرق ب تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى

 - 2552لسنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

، عن  11251برقم  25255211،قيدت فى  055550555المقاوالت العامة وتجارة المعدات الثقيلة   ،رأس مالها    -التصدير 

اسية التى تجعلها استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االس -التصنيع لدى الغير -مسموح به قانونا.التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

االستصالح  قابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون االراضى مخصصة الغراض

ر رئيس رى بطرق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قراواالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس ال

المقاوالت العامة وتجارة المعدات  -التصدير  - 2552لسنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

فيصل الجيزه  -( شارع نزلة الدائرى المريوطية أول منشية البكارى 0برج الفتح شقة ) 2الثقيلة ، بجهة : عقار رقم   
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AND                 INVESTMENT   رط رية ، وبششركة  ،  والمعادن وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السا

تزاول  استصدار التراخيص الالزمة لممارسة األنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى

شتريها أو أعماال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو ت

طبقا ألحكام القانون تلحقها بها وذلك .  

، عن والمعادن وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح  11251برقم  25255211،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

جوه مع والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة األنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الو

ما يجوز لها ا التى تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كالشركات وغيره

( شارع نزلة الدائرى 0برج الفتح شقة ) 2أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون. ، بجهة : عقار رقم 

فيصل الجيزه  -المريوطية أول منشية البكارى   

الت أو الرضوان للدواجن واالنتاج الحيواني   شركة  ،  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السال -  460

 .التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

للحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ا . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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 215 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن تربية جميع أنواع  11228برقم  25255212،قيدت فى  25555550555،رأس مالها     تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام 

 .الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

ومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللح . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

مركز امبابة -ابو غالب -طريق مصر االسكندرية الصحراوي  02جهة : كيلو تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ، ب  

 الرضوان للدواجن واالنتاج الحيواني   شركة  ،  القانون و الئحته التنفيذية -  461

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن القانون و الئحته التنفيذية 11228برقم  25255212،قيدت فى  25555550555ا.  ،رأس مالها   نشاطه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مركز امبابة -ابو غالب -طريق مصر االسكندرية الصحراوي  02نشاطها. ، بجهة : كيلو   

   Eleven  Real   Estate  Brokerage                                                                              إليفن للتسويق العقاري -  462

رةئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباششركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوا  

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11353برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع البطل احمد عبدالعزيز 04 نشاطها ، بجهة :  

   Eleven  Real   Estate  Brokerage                                                                              إليفن للتسويق العقاري -  463

 شركة  ،  التسويق العقاري

 . االستثمار العقارى

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355الوزارى رقم مع مراعاه القرار   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن التسويق العقاري 11353برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع   ،رأس مالها     

 . االستثمار العقارى

 إدارة المشروعات
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 216 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355ى رقم مع مراعاه القرار الوزار  

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الدقى -شارع البطل احمد عبدالعزيز 04مع ، بجهة :   

شركة  ،  تطوير    GLUED  FOR  INTERACTIVE  LEARNING                                             غلود للتعليم التفاعلى -  464

 وبرمجة وبيع االلعاب التعليمية والمواد التدريبية التفاعلية وتطبيقات تعليميةتفاعليةبصورها المختلفة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تطوير وبرمجة وبيع االلعاب التعليمية والمواد  11322برقم  25255212،قيدت فى  125550555ا.  ،رأس مالها   نشاطه

 التدريبية التفاعلية وتطبيقات تعليميةتفاعليةبصورها المختلفة

ا شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

10غرفة  - 1نشاطها. ، بجهة : مكتب   F -  الشيخ زايد -ميدان جهينة -جامعة النيل  -الدور الثانى  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و  2251شركة  ،  لسنة    The Planet    زا بالنيت للتطبيقات -  465

 اجراءات

 الترخيص بها

 التوريدات العمومية

 الوساطهبالعموله عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تح  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن لسنة  11131برقم  25255252،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512  

 الترخيص بها
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 التوريدات العمومية

 الوساطهبالعموله عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

عجوزهال -المهندسين  -شارع لبنان  - 32عماره  -الدور الثامن  - 22مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : شقة   
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And    Commercial   Agencies   شركة  ،  في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

اً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  11238برقم  25255213،قيدت فى  2555550555نشاطها  ،رأس مالها   

لفة او تشتريها اوالسا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

طريق - طريق مصر اسيوط الزراعي -شارع المطبعه من شارع مصنع انسومات  0نشاطها ، بجهة :   

طموه -الحوامدية  - 

    International    Group   Of   Food   Stuffs               الشركة الدولية جروب للمواد الغذائية والتوكيالت التجارية -  467

And    Commercial   Agencies   شركة  ،  تجارة وتوزيع المواد الغذائية 

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125م القانون رقم تلتزم الشركهباحكا  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن  11238برقم  25255213،قيدت فى  2555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او   ،رأس مالها   

 تجارة وتوزيع المواد الغذائية

اريهالتوكيالت التج . 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز ل  
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طريق مصر اسيوط  -شارع المطبعه من شارع مصنع انسومات  0او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ، بجهة : 

طريق -الزراعي   

طموه -الحوامدية  - 

لول األنظمة   شركة  ،  في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوماسا لح -  468  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  11158برقم  25255250،قيدت فى  155550555ا.  ،رأس مالها   نشاطه

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

الدقى -شارع السودان  202نشاطها. ، بجهة :   

  بريز للصناعات الغذائية   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر المثلجه -  469

هاماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اع -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر  11130برقم  25255252،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

  المثلجه

هاليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر  

المنطقه الصناعيع التالته - 142قطعه رقم  -م  28بمساحه  - 2بمجمع أ  - 242نشاطها ، بجهة : الوحده رقم    

- 

ة شركة  ،  " اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصص   value med for healthcare solutions فاليو ميد للحلول الطبية -  470

 . أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

 تجارة وتوزيع وتسويق االدوية والمستلزمات الطبية "

- ها او التى رك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

حقها بها وذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تل

برقم  25255211،قيدت فى  85550555انين واللوائح   ،رأس مالها   طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القو

، عن " اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية 11185  . 
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 تجارة وتوزيع وتسويق االدوية والمستلزمات الطبية "

- ها او التى ى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با

حقها بها وذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تل

24منطقة  - 2الحى  - 23واللوائح ، بجهة : عمارة طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   - 

شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة    value med for healthcare solutions فاليو ميد للحلول الطبية -  471

، عن  11185برقم  25255211،قيدت فى  85550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

منطقة  - 2الحى  - 23والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة 

24 - 

توريد االدوات الكهربائية -انيرچيا الكتريك للتوريدات الكهربائية   شركة  ،   -  472  

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

( في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 1822لسنة  125القانون رقم تلتزم الشركةبأحكام  ) 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

توريد االدوات الكهربائية -، عن  11213برقم  25255212،قيدت فى  2555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها     

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

( في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 1822لسنة  125رقم تلتزم الشركةبأحكام القانون  ) 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوسالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشيخ زايد -شاره االسكان الحدائقى  4مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : وحدةرقم   - 

كافة التراخيص  ول علىانيرچيا الكتريك للتوريدات الكهربائية   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص -  473

 الالزمة لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11213برقم  25255212،قيدت فى  2555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -شاره االسكان الحدائقى  4نشاطها ، بجهة : وحدةرقم   - 

جيت للتوريدات العمومية والتصديرسي  -  474  SEA  GATE     ،  التوريدات العمومية -شركة  

 المقاوالت العامة -
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 التصدير -

 القيام باعمال الكاترينج -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

التوريدات العمومية -، عن  11210برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 المقاوالت العامة -

 التصدير -

 القيام باعمال الكاترينج -

هابيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ش -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على   

الدقى -الدور الخامس ادارى فوق االرضى -ش قاسم 4نشاطها ، بجهة :   - 

قديم شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لت   A . k  Solution إيه كيه سوليوشن إلدارة المطاعم -  475

ديم جميع أنواعجميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تق  

 المأكوالت و التيك اواى

متقديم االستشارات في مجال اداره المطاعم)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقيي  

 بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22ألوراق المالية المنصوص عليها في المادة ا ) . 

، عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات  11452برقم  25255224،قيدت فى  055550555التجارة   ،رأس مالها   

ع أنواعالثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جمي  

 المأكوالت و التيك اواى

متقديم االستشارات في مجال اداره المطاعم)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقيي  

 بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المالية المنصوص عليها في المادة األوراق  ) . 

الشيخ زايد - 3المجاوره  -الحي السابع  -ش البستان  - 02عمارة  -الدور االرضي  - 2التجارة ، بجهة : شقه   

وزيع فيما هو مسموح به قانوناشركة  ،  العامة والت   A . k  Solution إيه كيه سوليوشن إلدارة المطاعم -  476  
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 التوريدات العمومية

 التصدير

 اقامة و تشغيل و ادارة المحالت التجارية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

برقم  25255224،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها   

، عن العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 11452  

 التوريدات العمومية

 التصدير

 اقامة و تشغيل و ادارة المحالت التجارية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 -ش البستان  - 02عمارة  -الدور االرضي  - 2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : شقه 

الشيخ زايد - 3المجاوره  -الحي السابع   

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   A . k  Solution إيه كيه سوليوشن إلدارة المطاعم -  477

ص الالزمة لمباشرة، عن الحصول على كافة التراخي 11452برقم  25255224،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها     

الشيخ زايد - 3المجاوره  -الحي السابع  -ش البستان  - 02عمارة  -الدور االرضي  - 2نشاطها ، بجهة : شقه   

 محامص ورد الشام السورية   شركة  ،  تجارة اللب والمحمصات والحلويات والمكسرات والبن -  478

االوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين والل  

، عن تجارة اللب والمحمصات والحلويات  11303برقم  25255218،قيدت فى  12255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والمكسرات والبن

اات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا  

حدائق االهرام -البوابة الثانية القديمة -ابراج عز العرب  -ه  252نشاطها. ، بجهة :   - 

 محمد على احمد العايدى وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية والبالستيكية -  479

حكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة ا  

 ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية 11302برقم  25255218،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والبالستيكية

رات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا  

اكتوبر 2 -م  355بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب  - 422نشاطها. ، بجهة : مصنع بالقطعةرقم   

 شركة  ،  إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات   COOPER  - M   كوبر إم -  480

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات 11320برقم  25255223،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

الحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مص  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مرا  

حدائق االهرام -البوابة االولى  -شارع الضغط العالى  -د  14نشاطها. ، بجهة :   

التصدير االستيراد و -ومستلزماتهم .   نيو الفا مصر   شركة  ،  تجارة وتوريد االجهزة الكهربائية واجهزة الحاسب االلى -  481

لسلع والمواد تجارة وتوريد ا -الصيانة المتنقلة لالجهزة الكهربائية بكافة انواعها واجهزة الحاسب االلى  -والتوكيالت التجارية .  

رات السارية ين واللوائح والقراالغذائية واالدوات والمواد المنزلية والمنتجات البالستيكية ومستلزماتهم     مع مراعاة أحكام القوان

الوجوه  وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من

، عن تجارة وتوريد االجهزة الكهربائية واجهزة الحاسب  11322برقم  25255223،قيدت فى  255550555مع   ،رأس مالها   

ة انواعها واجهزة الصيانة المتنقلة لالجهزة الكهربائية بكاف -االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية .   -ومستلزماتهم .  االلى 

هم     مع مراعاة تجارة وتوريد السلع والمواد الغذائية واالدوات والمواد المنزلية والمنتجات البالستيكية ومستلزمات -الحاسب االلى 

ة أن تكون ن واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .  ويجوز للشركأحكام القواني

العجوزه -شارع المتحف الزراعي  22لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع ، بجهة :   - 

رضها في هة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غنيو الفا مصر   شركة  ،  الشركات وغيرها التي تزاول أعماال ش بي -  482

ئحته التنفيذية مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أ و تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون وال

تزاول أعماال ش بيهة بأعمالها  ، عن الشركات وغيرها التي 11322برقم  25255223،قيدت فى  255550555.  ،رأس مالها   

ا أو تلحقها بها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أ و تشتريه

العجوزه -شارع المتحف الزراعي  22وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية . ، بجهة :   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 223 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ز ميديافيفيدواي -  483  VIVIDWAYS MEDIA    ويق التس -اقامة وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية  -شركة  ،  الدعاية واالعالن

يلها والتدريب عليها اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغ -االلكتروني 

ها او لحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مص -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

 -، عن الدعاية واالعالن  11108برقم  25255215،قيدت فى  5055515555وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة   ،رأس مالها   

ء قواعد البيانات اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشا -التسويق االلكتروني  -اقامة وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية 

لوجوة مع ها مصلحة او تشترك باى وجه من ايجوز للشركة ان تكون ل -ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

ا يجوز لها الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كم

مج  -الحى االول  - 052ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة ، بجهة : عمارة 

3 - 

على شركة  ،  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و   VIVIDWAYS MEDIA فيفيدوايز ميديا -  484

برقم  25255215،قيدت فى  1555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

يص الالزمة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ ، عن 11108

3مج  -الحى االول  - 052لمباشرة نشاطها ، بجهة : عمارة   - 

ض أو يخ أو إنتاج البياحمد محمد منتصر احمد وشريكيه   شركة  ،  والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفر -  485

 .التسمين أو اللحوم

 . إقامة المزارع السمكية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

إلنتاج السالالت أو  ، عن والطيور سواء كان ذلك 11421برقم  25255222،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

 . إقامة المزارع السمكية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

امبابه -خارج زمام بني سالمه -الزراعيه -جمعيه عين شمس الجديده التعاونيه 14نشاطها. ، بجهة : قطعه رقم   

لة احمد محمد منتصر احمد وشريكيه   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب -  486

 لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزرا  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

، عن استصالح وتجهيز  11421برقم  25255222،قيدت فى  0555550555بية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   تر

 األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىوأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع,  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 224 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

امبابه -خارج زمام بني سالمه -الزراعيه -جمعيه عين شمس الجديده التعاونيه 14تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة : قطعه رقم   

22أنشطة داخل قانون  -شاهستا خالد علي زين العابدين وشريكتها   شركة  ،   -  487 : 

امل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بمانشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او مع -  

 فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

 .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

22نشاط خارج قانون  - : 

 .إدارة وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول -

بهذامالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات   

22أنشطة داخل قانون  -، عن  11038برقم  25255231،قيدت فى  3555550555الشرط يسقط حقها فى التمتع   ،رأس مالها    : 

اج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بمانشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنت -  

 فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

 .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

22نشاط خارج قانون  - : 

 .إدارة وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول -

بهذاقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مست  

مدينة الفردوس -المجاورة الثانية -أ شارع الطائف 3الشرط يسقط حقها فى التمتع ، بجهة :   - 

على  2512لسنة  22م شاهستا خالد علي زين العابدين وشريكتها   شركة  ،  بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررق -  488

 ان ال تتمتع

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  11038برقم  25255231،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

مة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز  

مدينة الفردوس -المجاورة الثانية -أ شارع الطائف 3نشاطها ، بجهة :   - 

تجات شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المن   Nabat Pack  نبات باك لتصنيع وتعبئة المواد الخشبية والورقية -  489

  - الخشبيه والورقية والبامبو

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا  
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 225 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات 11124برقم  25255215،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

  - الخشبيه والورقية والبامبو

اتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

فيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التن  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مخازن الشباب -المنطقة الصناعية - 130نشاطها. ، بجهة : قطعة   - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    FMT   اف ام تى للتصنيع -  490 : 

والميجات( االعالنية -و اليونبوالت  -والشاسيهات  -ل مصنع لتصنيع )الهياكل المعدنيةاقامة وتشغي -  

 تجاره الجمله والتجزئه للهياكل المعدنية والشاسيهات والميجات االعالنيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا   

2552لسنه  302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  2552لسنة   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11352برقم  25255212،قيدت فى  2555550555الدعاية   ،رأس مالها    - : 

والميجات( االعالنية -و اليونبوالت  -والشاسيهات  -ع لتصنيع )الهياكل المعدنيةاقامة وتشغيل مصن -  

 تجاره الجمله والتجزئه للهياكل المعدنية والشاسيهات والميجات االعالنيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

305اعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مر  

2552لسنه  302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  2552لسنة   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

مشعل -ش االهرام  42الدعاية ، بجهة :  -  

 شركة  ،  واالعالن   FMT   اف ام تى للتصنيع -  491

 التسويق االلكترونى للمنتجات -

بهذاالشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةعلى   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

ز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحواف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 226 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن واالعالن 11352برقم  25255212،قيدت فى  2555550555او التي قد تعاونها   ،رأس مالها     

 التسويق االلكترونى للمنتجات -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

حوافز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و ال  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

مشعل -ش االهرام  42او التي قد تعاونها ، بجهة :   

ات ارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئشركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخ   FMT   اف ام تى للتصنيع -  492

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  11352برقم  25255212يدت فى ،ق 2555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على   

مشعل -ش االهرام  42نشاطها ، بجهة :   

   BLUE  BAY   FOR    CONTRACTING      AND                                          بلو باى للمقاوالت والتوريدات العمومية -  493

GENERAL      SUPPLIES   شركة  ،  المقاوالت العامة 

عموميةالتوريدات ال  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن المقاوالت العامة 11203برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

اا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون له  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 227 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع  

البدرشين -سقاره  -نشاطها. ، بجهة : برج السالم مدخل سقارة العمومى  

 زد للمراكز التجارية   شركة  ،  كانت تحت سطح االرض او فوق االرض و -  494

ظار السيارات بنظامعدادات تنظيم انت  B.O.T  

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم -  

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

احهاال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مس  

، عن كانت  11122برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى   ،رأس مالها   

 تحت سطح االرض او فوق االرض و

انتظار السيارات بنظامعدادات تنظيم   B.O.T  

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم -  

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

احهيقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مس اال  

الهرم -حدائق األهرام  -ج شارع جاردينيا  2الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى ، بجهة :   - 

طاقه االيوائيه للمشروعزد للمراكز التجارية   شركة  ،  المساحات المبنيه من ال -  495  

 . إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية -

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس -

 .(الدولية

هالها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون -  

 1555555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

االيوائيه للمشروع ، عن المساحات المبنيه من الطاقه 11122برقم  25255215،قيدت فى   

 . إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية -

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس -

 .(الدولية

هامصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها -  

حدائق  -ج شارع جاردينيا  2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

الهرم -األهرام   - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق اّيه حاتم احمد ابوريده وشريكها    -  496 : 

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 228 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

وليس الري بطريق الغمرالحديثة فى االستزراع   

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

،قيدت  3555550555أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها   ،رأس مالها   

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11202برقم  25255213فى  : 

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

 ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري

س الري بطريق الغمرالحديثة فى االستزراع ولي  

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 -فى أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ، بجهة : الدور الثالث علوى خل

اكتوبر 2 -الحى الثالث  - 1مج  - 20عمارة   

 اّيه حاتم احمد ابوريده وشريكها   شركة  ،  لالراضى المخصصه -  497

 لالستصالح واالستزراع

تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرهاإقامة أو إدارة و  

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

ومدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع ال . 

،  11202برقم  25255213،قيدت فى  3555550555تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات   ،رأس مالها   

 عن لالراضى المخصصه

 لالستصالح واالستزراع

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرهاإقامة أو إدارة   

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

وملدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع ا . 

 2 -الحى الثالث  - 1مج  - 20عمارة  -تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات ، بجهة : الدور الثالث علوى خلفى 

 اكتوبر

ا   شركة  ،  العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزماّيه حاتم احمد ابوريده وشريكه -  498  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 229 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

العمومية التوريدات -  

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

،قيدت فى  3555550555لسنة   ،رأس مالها    22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 

، عن العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 21120برقم  25255213  

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة -

ميةالتوريدات العمو -  

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

عمارة  -لسنة ، بجهة : الدور الثالث علوى خلفى  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 

اكتوبر 2 -الحى الثالث  - 1مج  - 20  

على ان ال تتمتع 2512اّيه حاتم احمد ابوريده وشريكها   شركة  ،   -  499  

لضمانات و الحوافز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربا  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

على ان ال تتمتع 2512، عن  11202برقم  25255213،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االست  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -الحى الثالث  - 1مج  - 20عمارة  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث علوى خلفى   

نيدس جلوبال برفورمانس -  500                                                                               GLOBAL              PERFORMANCE           

NEEDS   شركة  ،  التنفيذية 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التنفيذية 11202برقم  25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

خلف مبنى محافظة الجيزة -ش حسب النبى من شارع احمد كامل 1نشاطها ، بجهة :   - - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 230 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

           GLOBAL              PERFORMANCE                                                                              جلوبال برفورمانس نيدس -  501

NEEDS   ئيةشركة  ،  التجارة العامة وباالخص تجارة المكمالت الغذائية والسلع التموينية والمالبس واالدوات الكهربا  

 التوريدات العمومية وباالخص المكمالت الغذائية والسلع التموينية والمالبس واالدوات الكهربائية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار  

، عن التجارة  11202برقم  25255213،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

ةالعامة وباالخص تجارة المكمالت الغذائية والسلع التموينية والمالبس واالدوات الكهربائي  

 التوريدات العمومية وباالخص المكمالت الغذائية والسلع التموينية والمالبس واالدوات الكهربائية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   

خلف مبنى محافظة الجيزة -ش حسب النبى من شارع احمد كامل 1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة :   - - 

رةاخيص الالزمة لمباشنيرباي لالستثمار والتسويق العقاري   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التر -  502  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11200برقم  25255213،قيدت فى  125550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

الهرم -ش هدى شعراوي من القوميه العربية 8نشاطها. ، بجهة :   

22اخل قانون نيرباي لالستثمار والتسويق العقاري   شركة  ،  انشطةد -  503  

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

22انشطة خارج قانون   

 التسويق العقاري

ركةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش  

، عن  11200برقم  25255213،قيدت فى  125550555بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز   ،رأس مالها   

22انشطةداخل قانون   

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

302لسنة  2008 .  

22ارج قانون انشطة خ  

 التسويق العقاري
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 231 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ركةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش  

الهرم -ش هدى شعراوي من القوميه العربية 8بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز ، بجهة :   

،وكذا  2512لسنه  22تر   شركة  ،  الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم وطن للفال -  504

 التتمتع

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

االتي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز  14521برقم  25255224،قيدت فى  105555550555مع   ،رأس مالها   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

اي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

فيصل -برج العرب اللبيني  03مع ، بجهة :   - 

تراخيص ر   شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الوطن للفالت -  505

 الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11452برقم  25255224،قيدت فى  105555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

كافة التراخيص الالزمة لمباشرةالسارية وعلى الشركة الحصول على   

فيصل -برج العرب اللبيني  03نشاطها. ، بجهة :   - 

انونية شركة  ،  تقديم االستشارات التعليمية)فيما عدا االستشارات الق   UNITED  AVIATORS  يونايتيد افيتورز للتدريب -  506

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة

واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية رأس المال  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن تقديم االستشارات التعليمية)فيما عدا االستشارات  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها   

قةبالتقييم بمناسبةزيادةالقانونية واالستشارات والدراسات المتعل  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 
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شريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد الب  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اكتوبر 2 -جاردينيا - 14مجاورة - 22535بلوك  12او ، بجهة : شقة  - 

ارج تحقيق غرضها في مصر او في الخ شركة  ،  التي قد تعاونها على   UNITED  AVIATORS  يونايتيد افيتورز للتدريب -  507

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555ا.  ،رأس مالها   نشاطه

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين والل  

اكتوبر 2 -جاردينيا - 14مجاورة - 22535بلوك  12نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

 الكيان للتطوير واالستشارات التكنولوجية   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  508

نين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوا  

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11425برقم  25255222،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها     

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

الشيخ زايد -الدور الثالث -25عمارة - 12نشاطها. ، بجهة : الحى   - 

لسنه  22قم محمد عبد التواب زكي وشركاه   شركة  ،  يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمارر -  509

،وكذا التتمتع 2512  

ستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانوناألنشطة خارج قانون اال  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

لواردة ، عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز ا 11031برقم  25255231،قيدت فى  3555550555نشاطها  ،رأس مالها   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم - ش محمد فاضل 2نشاطها ، بجهة :   - 

22انشطه داخل ق  -محمد عبد التواب زكي وشركاه   شركة  ،   -  510 : 

ةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه الحلوي والشوكوالته والبن والقهوه سريعة التحضير واكواب القهوه سريع -  

 التحضير الجاهزه

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الكيك والبسكويت والمخبوزات والمعجنات -
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 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة اللبان -

 تعبئة المياه

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائية -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه االغذيه الخاصه والمكمالت الغذائيهبكافه اشكالها -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر البودر -

22انشطه داخل ق  -، عن  11031برقم  25255231،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      - : 

ةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه الحلوي والشوكوالته والبن والقهوه سريعة التحضير واكواب القهوه سريع -  

 التحضير الجاهزه

تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الكيك والبسكويت والمخبوزات والمعجناتاقامة و -  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة اللبان -

 تعبئة المياه

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائية -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه االغذيه الخاصه والمكمالت الغذائيهبكافه اشكالها -

تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر البودراقامة و -  

الهرم -ش محمد فاضل  2، بجهة :  -  - 

 محمد عبد التواب زكي وشركاه   شركة  ،  تعبئه التوابل واالعشاب والبقوليات -  511

 تجاره الجمله والتجزئه في مجال المواد الغذائيه -

دا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا معداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما ع  

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

22انشطه خارج ق  - : 

 التصدير -

ركةون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقان  

، عن تعبئه التوابل واالعشاب والبقوليات 11031برقم  25255231،قيدت فى  3555550555بهذا الشرط   ،رأس مالها     

 تجاره الجمله والتجزئه في مجال المواد الغذائيه -

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا معداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيةالجديدةفيما عدا منطقة   

302و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   
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22انشطه خارج ق  - : 

 التصدير -

ركةتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش  

الهرم -ش محمد فاضل  2بهذا الشرط ، بجهة :   - 

يما تقديم االستشارات ) ف -شركة  ،     ASA FOR CONSULTING AND TRAINING ايه اس ايه لالستشارات والتدريب -  512

 عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

يةمن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذ 22عليها في المادة   ) . 

 ادارة المشروعات ) عدا االدارةالفندقية ( -

 انتاج المحتوى االلكترونى -

 التسويق للبرامج التدربية -

 25255215،قيدت فى  0555550555اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال   ،رأس مالها    -

بمناسبةزيادةرأس  ا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييمتقديم االستشارات ) فيما عد -، عن  11122برقم 

 المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة   ) . 

 ادارة المشروعات ) عدا االدارةالفندقية ( -

 انتاج المحتوى االلكترونى -

 التسويق للبرامج التدربية -

شارع الظافر متفرع من شارع الهرم 1اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال ، بجهة :  -  - 

 شركة  ،  البترول والتعدين   ASA FOR CONSULTING AND TRAINING ايه اس ايه لالستشارات والتدريب -  513

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال تعليم اللغات -

هاتإعداد و تجهيز استوديوهات التصوير و تاجيرها واماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استوديو -  

 ( البث اإلذاعي

ة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرضإقام -  

 (على حده

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

، عن البترول والتعدين 11122برقم  25255215،قيدت فى  0555550555او   ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال تعليم اللغات -
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هاتإعداد و تجهيز استوديوهات التصوير و تاجيرها واماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك استوديو -  

 ( البث اإلذاعي

يم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرضإقامة و تنظ -  

 (على حده

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

شارع الظافر متفرع من شارع الهرم 1او ، بجهة :   - 

للتجارة العامة -كريدنس  -  514   CREDENCE   موميةشركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات الع  

 البيع بالعمولة

 الوساطة التجارية

اه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح و  

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  11320برقم  25255223،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 قانونا / التوريدات العمومية

 البيع بالعمولة

 الوساطة التجارية

الها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -الحى التاسع  -المجاورة االولى  - 222عمارة  -الدور االرضى  2نشاطها ، بجهة : شقة   

نشطة داخل قانون  -شركة  ،  أ   BROTHERS FOR IDUSTRIES االخوة للصناعات المعدنية والتوريدات العمومية -  515

2512لسنة  22االستمار رقم  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والبالستيك واعمال الخراطة -

2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  - : 

توريدات ى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرطالتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدا وف

 .العمومية

،وكذا التتمتع األنشطة خارج 2512لسنه  22يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   
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 236 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

2512لسنة  22نشطة داخل قانون االستمار رقم  -، عن أ 11380برقم  52242525،قيدت فى  155550555،رأس مالها      - : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والبالستيك واعمال الخراطة -

2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  - : 

توريدات عدم التزام الشركةبهذا الشرطالتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدا وفى حالة 

 .العمومية

،وكذا التتمتع األنشطة خارج 2512لسنه  22يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

مجمع االمل -( 2(  المنطقة الصناعية) 2، بجهة : عقاررقم )  -  - 

شركة  ،  يجوز للشركة ان تكون لها    BROTHERS FOR IDUSTRIES االخوة للصناعات المعدنية والتوريدات العمومية -  516

 مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشترا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   

، عن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  11380برقم  25255224،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مجمع االمل -( 2(  المنطقة الصناعية) 2نشاطها ، بجهة : عقاررقم )   - 

2512لسنة  22محمد مصطفى هاشم صالح وشريكه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  517 : 

 تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305قم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء ر  

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 . اقامة و تشغيل مخبز الى او نصف الى -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11422برقم  25255222،قيدت فى  10555550555ط   ،رأس مالها   الشر : 

 تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
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و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305رقم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 . اقامة و تشغيل مخبز الى او نصف الى -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

اكتوبر 2 -حدائق اكتوبر -ابنى بيتك  - 2المنطقة  - 2رط ، بجهة : قطعة الش  

 22ثماررقم محمد مصطفى هاشم صالح وشريكه   شركة  ،  يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االست -  518

على ان ال تتمتع 2512لسنة   

ز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحواف  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز  11422برقم  25255222،قيدت فى  10555550555نشاطها  ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين  

اكتوبر 2 -حدائق اكتوبر -ابنى بيتك  - 2المنطقة  - 2نشاطها ، بجهة : قطعة   

ديدة والمناطق الج عبدالله سعد عبدالرحيم المشهراوي وشريكته   شركة  ،  االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية -  519

 النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

اشرة ول على كافة التراخيص الالزمة لمب.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص 2552

، عن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات  11485برقم  25255222،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار

اشرة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب 2552

الحي الثامن اهلي -مجاورة االولى  - 41شارع  - 43نشاطها. ، بجهة : عمارة   - 

)الالند  القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين -مود الند لتنسيق الحدائق   شركة  ،   -  520

 سكيب(

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل  -، عن  11022برقم  25255231،قيدت فى  155550555شاطه  ،رأس مالها   ن

 الحدائق والطرق والميادين )الالند سكيب(
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هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

الدقى -شارع نوال  21نشاطه ، بجهة :   - 

 مظهر للمقاوالت والتصدير   شركة  ،  المقاوالت العامة -  521

 التصدير

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم  

، عن المقاوالت العامة 11422برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التصدير

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

ش االهرام 318نشاطها. ، بجهة :   

ها قابلة شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعل   Farmtopia   فارمتوبيا لإلستصالح الزراعي -  522

 .لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة

الت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السال . 

ومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح . 

 . إقامة المزارع السمكية

 .الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية

،قيدت فى  2055550555رمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف   ،رأس مالها   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للب

اع ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزر 11582برقم  25255254

 .األراضي المستصلحة
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و األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أ . 

ومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح . 

 . إقامة المزارع السمكية

 .الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية

الهرم -ع حدائق االهرام  22ت وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف ، بجهة : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيا  

اعد شركة  ،  وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قو   The Hunter الصياد للتسويق والمحتوى الرقمي واالستشارات الفنية -  523

 . البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

تاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإن -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

نقل وتداول البيانات أعمال التوصيف والتصميم لشبكات -  

 إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية -

، عن وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد  11024برقم  25255231،قيدت فى  0555550555انشاء   ،رأس مالها    -

 . البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

وي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبياناتإنتاج المحت -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

ول البياناتأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتدا -  

 إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية -

الدقى -المساحة -شارع عكاشة -ب  2انشاء ، بجهة :  -  - 

شركة  ،  وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين    The Hunter الصياد للتسويق والمحتوى الرقمي واالستشارات الفنية -  524

 ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

نشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -ا  . 

 تسويق المنتجات -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  
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، عن وإدارة  11024برقم  25255231،قيدت فى  0555550555ون و الئحته   ،رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان

 مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

نشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -ا  . 

 تسويق المنتجات -

هاللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز  -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

الدقى -المساحة -شارع عكاشة -ب  2ئحته ، بجهة : تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال  - 

 .شركة  ،  الواردة بذات القانون   Eigen Cad Engineering Services ECES ايجن كاد للخدمات الهندسية -  525

اهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

خيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا  

 .نشاطها

، عن الواردة بذات القانون 11034برقم  25255231،قيدت فى  055550555،رأس مالها      . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 12الحي  - 4المجاورة  - 28عمارة  - 0قم نشاطها. ، بجهة : شقة ر  - 

إعداد التصميمات والرسومات الفنية واإلشراف على تنفيذها -شركة  ،     DUCO دوكو -  526  .  

 تشاراتتقديم اإلستشارات فى كافة المجاالت )فيما عدا ما يتعلق باسواق األوراق المالية وكذا اإلستشارات القانونية واإلس -

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واإلستحواذ وكذا اإلستشارات المالية عن األوراق المالية ألنش

من قانون سوق رأس المال وألئحته التنفيذية ( 22العاملة فى مجال األوراق المالية المنصوص عليها فى المادة   . 

، عن  11142برقم  25255258،قيدت فى  1055550555رات والحفالت العامة   ،رأس مالها   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتم -

إعداد التصميمات والرسومات الفنية واإلشراف على تنفيذها -  .  

تشارات تقديم اإلستشارات فى كافة المجاالت )فيما عدا ما يتعلق باسواق األوراق المالية وكذا اإلستشارات القانونية واإلس -

طة الشركات الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واإلستحواذ وكذا اإلستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشو

من قانون سوق رأس المال وألئحته التنفيذية ( 22العاملة فى مجال األوراق المالية المنصوص عليها فى المادة   . 

الطريق الصحراوى - 22بارك افينو مول الكيلو   -د  352ت والحفالت العامة ، بجهة : الوحدة إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرا -  

- 

 . شركة  ،  والمسابقات بشرط استصدار التراخيص الألزمة لكل معرض على حده   DUCO دوكو -  527



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 241 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . إقامة وتشغيل مركز إلعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية -

 . التصدير والتوكيالت التجارية -

 . بيع وتوزيع المصنفات الفنية -

 . المقاوالت المتخصصة -

 . الدعاية واإلعالن -

 -  ً   . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 . إعدادات وتصميم وتنفيذ المنتجات النسيجية والخزفية والفخارية والحرارية -

لكترونية عبراألنترنتالتسويق والتجارة األ - .  

، عن  11142برقم  25255258،قيدت فى  1055550555صناعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والمنصات   ،رأس مالها    -

 . والمسابقات بشرط استصدار التراخيص الألزمة لكل معرض على حده

 . إقامة وتشغيل مركز إلعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية -

صدير والتوكيالت التجاريةالت -  . 

 . بيع وتوزيع المصنفات الفنية -

 . المقاوالت المتخصصة -

 . الدعاية واإلعالن -

 -  ً   . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 . إعدادات وتصميم وتنفيذ المنتجات النسيجية والخزفية والفخارية والحرارية -

ونية عبراألنترنتالتسويق والتجارة األلكتر - .  

الطريق الصحراوى - 22بارك افينو مول الكيلو   -د  352صناعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والمنصات ، بجهة : الوحدة  -  

- 

وقواعد  شركة  ،  األلكترونية بما تشمله من اعمال توصيف وتحليل وتصميم وانتاج وتطوير البرمجيات   DUCO دوكو -  528

وانشطة التعهيد والتعليم التكنولوجىالبيانات   . 

التدريب عليهاانتاج المحتوى األلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات إلى جانب تطوير النظم المدمجة وتشغيلها و -   

                                                                                           

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية وال ينشأ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة    1822لسنة  125ة بأحكام القانون رقم تلتزم الشرك

، عن األلكترونية بما تشمله من اعمال توصيف وتحليل  11142برقم  25255258،قيدت فى  1055550555،رأس مالها   

نشطة التعهيد والتعليم التكنولوجىوتصميم وانتاج وتطوير البرمجيات وقواعد البيانات وا  . 

التدريب عليهاانتاج المحتوى األلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات إلى جانب تطوير النظم المدمجة وتشغيلها و -   

                                                                                           



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 242 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية وال ينشأ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة ،  1822لسنة  125بأحكام القانون رقم تلتزم الشركة 

الطريق الصحراوى - 22بارك افينو مول الكيلو   -د  352بجهة : الوحدة   - 

 ن الجهات المختصة وبما الشركة  ،  غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الألزمة لمزاولة غرضها م   DUCO دوكو -  529

راخيص يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الت

 الألزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى

ئات السالفة ماال شبيها بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيتزاول أع

 . أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون وألئحته التنفيذية

   

بعد الحصول على التراخيص الألزمة  ، عن غرضها إال 11142برقم  25255258،قيدت فى  1055550555،رأس مالها     

 لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح

أى ترك بوالقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الألزمة لممارسة هذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تش

و وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماال شبيها بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أ

نفيذية . ، بجهة : الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون وألئحته الت

الطريق الصحراوى - 22بارك افينو مول الكيلو   -د  352الوحدة   - 

جميع  شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم   Trending    تريندينج لألغذية والمشروبات -  530

 أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 حق استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 ، عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة 11345برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مع   ،رأس مالها   

 لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 حق استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

او يهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشيخ زايد - 0مدخل  -مول سيتي ووك  -وصلة دهشور - 2و2مع ، بجهة : محل رقم   

جميل شركة  ،  التصنيع لدى الغير للالدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات الت   Emmac Pharma   إيماك فارما -  531

ائية والمطهرات والمبيداتوالمكمالت الغذ  

 والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية واالغذية الخاصة والعصائربكافة انواعها واشكالها بانواعها

بيةتجارة االدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمطهرات والمبيدات والمستلزمات الط  

لخاصة والعصائربكافة انواعها واشكالها بانواعهاوالمنتجات الغذائية واالغذية ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 243 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة

 ، عن التصنيع لدى الغير للالدوية البشرية والبيطرية 11488برقم  25255235،قيدت فى  155550555يجوز   ،رأس مالها   

غذائية والمطهرات والمبيداتومستحضرات التجميل والمكمالت ال  

 والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية واالغذية الخاصة والعصائربكافة انواعها واشكالها بانواعها

بيةتجارة االدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمطهرات والمبيدات والمستلزمات الط  

الخاصة والعصائربكافة انواعها واشكالها بانواعها والمنتجات الغذائية واالغذية  

 اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة

فيصل -الكوم االخضر -شارع عبدون بشير متفرع من دكتور الشين  22يجوز ، بجهة :   - 

 لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وشركة  ،  للشركة ان تكون    Emmac Pharma   إيماك فارما -  532

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  11488برقم  25255235،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

ماال شبيهةباعمالهاالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اع  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

فيصل -الكوم االخضر -شارع عبدون بشير متفرع من دكتور الشين  22نشاطها. ، بجهة :   - 

صة والكهربائية والكهروميكانيكيةالريهام للمقاوالت   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخص -  533  

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور والالند سكيب

 . االستثمار العقارى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11581برقم  25255254،قيدت فى  155555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

تخصصة والكهربائية والكهروميكانيكيةالمقاوالت العامة والمتكاملة والم  

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور والالند سكيب

 . االستثمار العقارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 244 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 - 1برج  -ابراج سيتي ستار -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : الدور الثالث   

،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةالريهام للمقاوالت   شركة   -  534  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11581برقم  25255254،قيدت فى  155555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

وبراكت 2 - 1برج  -ابراج سيتي ستار -نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث   

 شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة   KAIB  كايب لالعمال المتكاملة والمقاوالت -  535

 مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية

 التوريدات العمومية

 تجارة المنتجات الخشبية واالثاث وااللمونيوم

 التصدير

الموارد البشريةتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية   

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

، عن المقاوالت العامة والمتكاملة  11424برقم  25255220،قيدت فى  1555550555مالها    عليها في المادة   ،رأس

 والمتخصصة

 مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية

 التوريدات العمومية

 تجارة المنتجات الخشبية واالثاث وااللمونيوم

 التصدير

 تشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

ة المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالي  

اكتوبر 2 -مشروع وادى الربيع  -مول رامو التجارى  -بالدور االول  12عليها في المادة ، بجهة : الوحدة رقم   

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22شركة  ،     KAIB  كايب لالعمال المتكاملة والمقاوالت -  536 ) . 

يل الحدائق والطرق و الميادين )الالند سكيب(القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجم  

 .إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(
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 245 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوا على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونه  

من قانون سوق رأس المال والئحته  22، عن  11424برقم  25255220،قيدت فى  1555550555تلحقها بها   ،رأس مالها   

 . (التنفيذية

حدائق والطرق و الميادين )الالند سكيب(القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل ال  

 .إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على  

اكتوبر 2 -مشروع وادى الربيع  -مول رامو التجارى  -بالدور االول  12تلحقها بها ، بجهة : الوحدة رقم   

ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةشركة  ،  و ذلك طبقاً    KAIB  كايب لالعمال المتكاملة والمقاوالت -  537  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11424برقم  25255220،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها     

اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مر  

اكتوبر 2 -مشروع وادى الربيع  -مول رامو التجارى  -بالدور االول  12نشاطها ، بجهة : الوحدة رقم   

ات الطعم يل مصنع لتصنيع االضافات الغذائية ومكسبمصطفى نشأت محمد عبده العطله وشركاه   شركة  ،  اقامة وتشغ -  538

مباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل -والرائحة 

الضافات ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ا 11122برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

افة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك -الغذائية ومكسبات الطعم والرائحة 

اوسيم -سقيل  -شارع ترعة السواحل  05التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ت العموميةالتوريدا -شركة  ،     Oasis  Foods أوايسوس فودز -  539  

 توريد المواد الغذائية -

 توزيع وتسويق المواد الغذائية -

 التصدير -

 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض -

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

التوريدات العمومية -، عن  11211برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع   ،رأس مالها     

 توريد المواد الغذائية -
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 246 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 توزيع وتسويق المواد الغذائية -

 التصدير -

 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض -

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

هاجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالي -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

الفردوس - 112مع ، بجهة : عقار   - 

لى شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع   Oasis  Foods أوايسوس فودز -  540

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11121برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الفردوس - 112نشاطها ، بجهة : عقار   - 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات -شركة  ،     YSPHINX  واى سفنكس -  541  

هاها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون ل -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةم  

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته  -، عن  11014برقم  25255231،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والكافتريات

هاشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا  

العجوزه -شارع إسراء المعلمين  13 -نشاطها. ، بجهة : الدور السادس   - 

شركة  ،   انشطة من داخل ق    EXTRA SPACE FOR PACKING AND STORAGE   أكسترا سبيس للتغليف والتخزين -  542

2512لسنة  22 : 

جميعاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف جميع المنتجات والسلع وفرز وتجهيز وتهيئة وتدريج الخضر والفاكهة وت -  

 االجهزة والمعدات
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 247 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

هندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانعأعمال التصميمات ال - . 

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  - : 

 اقامة و تشغيل و ادارة وتجهيز المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة -

 لها

 تقديم الخدمات اللوجيستية -

برقم  25255252،قيدت فى  155550555لة لالنشطة الواردة   ،رأس مالها   على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستق

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11132 : 

جميعاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف جميع المنتجات والسلع وفرز وتجهيز وتهيئة وتدريج الخضر والفاكهة وت -  

 االجهزة والمعدات

لمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانعأعمال التصميمات الهندسية ل - . 

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  - : 

 اقامة و تشغيل و ادارة وتجهيز المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة -

 لها

 تقديم الخدمات اللوجيستية -

الجيزة -الهرم  -ب حدائق االهرام  22طة الواردة ، بجهة : على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنش  - 

شركة  ،  بقانون االستثمار و    EXTRA SPACE FOR PACKING AND STORAGE   أكسترا سبيس للتغليف والتخزين -  543

 فى حالة عدم التزام الشركةبهذا

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22تثماررقم الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االس  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م  

، عن بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام  11132برقم  25255252،قيدت فى  155550555تلحقها   ،رأس مالها   

 الشركةبهذا

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22رقم الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  

الجيزة -الهرم  -ب حدائق االهرام  22تلحقها ، بجهة :   - 
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 248 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شركة  ،  بها و ذلك طبقاً    EXTRA SPACE FOR PACKING AND STORAGE   أكسترا سبيس للتغليف والتخزين -  544

 ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ة، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي 11132برقم  25255252،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح و  

الجيزة -الهرم  -ب حدائق االهرام  22نشاطها. ، بجهة :   - 

 وائل محسن ابراهيم وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة -  545

ارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة 11224برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

لالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا  

اكتوبرثان 2 -حي البشاير 112نشاطها. ، بجهة : ع   

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز متخصص لتدريب وتنمية مهارات    ABC  4  KIDS                    اي بي سي فور كيدز -  546

 األطفال الطبيعيين والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب)فيما ال

يم الثانوىيجاوز مرحله التعل ). 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

، عن اقامة وتشغيل مركز  11382برقم  25255223،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 متخصص لتدريب وتنمية مهارات األطفال الطبيعيين والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب)فيما ال

لثانوىيجاوز مرحله التعليم ا ). 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

م القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكا  

بوالق الدكرور -صفط اللبن -ش عبد المعطى 0مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   

شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    ABC  4  KIDS                    اي بي سي فور كيدز -  547

 التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  11382برقم  25255223،قيدت فى  155550555ها  ،رأس مالها   نشاط

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

بوالق الدكرور -صفط اللبن -ش عبد المعطى 0نشاطها ، بجهة :   

مقاوالت العامةشركة  ،  ال   I  civil  Group  آي سيفيل جروب للبناء والتطوير -  548  
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 249 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىوأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع,   

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 التصدير

 التوكيالت التجاريه

، عن المقاوالت العامة 11422برقم  25255220،قيدت فى  055550555تلتزم   ،رأس مالها     

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 التصدير

 التوكيالت التجاريه

اول الفيوم-المسله -شارع الشرقاوي  -برج حسونه -تلتزم ، بجهة : الدور الخامس   

بشأن تنظيم  1822لسنه  125شركة  ،  الشركهباحكام القانون رقم    I  civil  Group  آي سيفيل جروب للبناء والتطوير -  549

 اعمال الوكاله التجاريه وال ينشئ تأسيس الشركة اى

إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل حق فى مزاولة غرضها  

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

 المأكوالت و التيك اواى

وتشغيل مركز لصيانه المعدات الثقيلهاقامه   

 التطوير العمراني

 125، عن الشركهباحكام القانون رقم  11422برقم  25255220،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها   

بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه وال ينشئ تأسيس الشركة اى 1822لسنه   

الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلحق فى مزاولة غرضها إال بعد   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 250 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنو  

 المأكوالت و التيك اواى

كز لصيانه المعدات الثقيلهاقامه وتشغيل مر  

 التطوير العمراني

اول الفيوم-المسله -شارع الشرقاوي  -برج حسونه -يجوز للشركة ان تكون ، بجهة : الدور الخامس   

شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و    I  civil  Group  آي سيفيل جروب للبناء والتطوير -  550

ي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاغيرها الت  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  11422برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

هاالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

خيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا  

اول الفيوم-المسله -شارع الشرقاوي  -برج حسونه -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس   

 تكنوتال لتجارة االلومنيوم وإكسسواره   شركة  ،  تجارة االلومنيوم وإكسسواره -  551

اتي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا  

، عن تجارة االلومنيوم وإكسسواره 11420برقم  25255222،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم  

الهرم -ش احمد ضيف الله مع ناصية شارع الجابرى من ترعة المريوطية 2نشاطها. ، بجهة : محل بالعقار رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 251 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تصالح اس -التسويق العقارى  -االستثمار العقارى  -ماسا لالستثمار والتطوير العقارى   شركة  ،  التطوير العقارى  -  552

ى هاتين الحالتين لتى تجعلها قابلة لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  ويشترط فوتجهيز االراضى بالمرافق االساسية ا

رى بطريق أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس ال

لسنة  302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

 11051برقم  25255235،قيدت فى  25555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى   ،رأس مالها    - 2552

تى تجعلها قابلة لاستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية ا -التسويق العقارى  -االستثمار العقارى  -، عن التطوير العقارى 

ستصالح لالستزراع  , واستزراع االراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون االراضى مخصصة الغراض اال

رار رئيس واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها ق

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  - 2552لسنة  302ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  5522لسنة  305الوزراء رقم 

اكتوبر 2 - 22صفوة االعالميين قطعه -تشترك باى ، بجهة : الحى الثالث - 

الها او ة باعمماسا لالستثمار والتطوير العقارى   شركة  ،  وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيه -  553

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

صول على كافة وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

، عن وجه من الوجوة  11051برقم  25255235،قيدت فى  25555550555لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   ا

كما يجوز  مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج

ة احكام القوانين شتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعالها ان تندمج فى الهيئات السالفة او ت

صفوة -واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى الثالث

اكتوبر 2 - 22االعالميين قطعه  - 

االستثمار العقارى -شركة  ،     Floria فلوريا -  554 . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

االستثمار العقارى -، عن  11012برقم  25255231،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

هاركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للش -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 2حي  - 1مجاورة  -الزورد مول  -بالدور األول  3نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم   - 

شركة  ،  ، كما يجوز لها ان تندمج في    Transportion Management Center  TMC  الدولية الدارة اعمال النقل -  555

 .الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية

وز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ، عن ، كما يج 11032برقم  25255231،قيدت فى  15555550555،رأس مالها     

الدور  - (B3 ) بالمبني (J- 4 ) تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية. ، بجهة : غرفة بالوحدة االدارية

مدينة الشيخ زايد -محور كريزي ووتر  12مشروع المركز التجاري ) مجرة( قطعة  -الرابع   - 

لدولية الدارة اعمال النقلا -  556   Transportion Management Center  TMC    شركة  ،  انشاء وادارة مراكز التدريب

 .علي قيادة جميع انواع وسائل النقل البري
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 252 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .اعداد وتقديم االستشارات الهندسية والتكنولوجية لمشروعات النقل -

يع انواعهااالتجار في كافة وسائل النقل البري وقطع الغيار بجم - . 

القيادة واالمن  اعداد وتقديم البرامج التدريبية في مجال النقل العمال الصيانة واالصالح وعمليات تشغيل اساطيل النقل واساليب -

االدارييين  بمجال النقل( -سائقين -فنيين -الصناعي وتامين الحموالت والحفاظ علي البيئة وغيرها ) مهندسين  . 

، عن انشاء وادارة  11032برقم  25255231،قيدت فى  15555550555خدمة وصيانة   ،رأس مالها    انشاء وادارة مراكز -

 .مراكز التدريب علي قيادة جميع انواع وسائل النقل البري

 .اعداد وتقديم االستشارات الهندسية والتكنولوجية لمشروعات النقل -

يع انواعهااالتجار في كافة وسائل النقل البري وقطع الغيار بجم - . 

القيادة واالمن  اعداد وتقديم البرامج التدريبية في مجال النقل العمال الصيانة واالصالح وعمليات تشغيل اساطيل النقل واساليب -

االدارييين  بمجال النقل( -سائقين -فنيين -الصناعي وتامين الحموالت والحفاظ علي البيئة وغيرها ) مهندسين  . 

خدمة وصيانة ، بجهة : غرفة بالوحدة االدارية انشاء وادارة مراكز -  ( J- 4) بالمبني ( B3) -  مشروع المركز  -الدور الرابع

مدينة الشيخ زايد -محور كريزي ووتر  12التجاري ) مجرة( قطعة   - 

والتدريب  شركة  ،  وسائل النقل البري   Transportion Management Center  TMC  الدولية الدارة اعمال النقل -  557

 .عليها

 .تقديم خدمة ادارة وتشغيل اساطيل النقل للغير -

 اعمال االنقاذ السريع والصيانة لوسائل النقل البري علي كافة الطرق -

 تصنيع انصاف مقطورات وخدمات الصيانة  ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار -

رسة هذه االنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات التراخيص الالزمة لمما

وغيرهاالتي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

ي والتدريب عليها، عن وسائل النقل البر 11032برقم  25255231،قيدت فى  15555550555 . 

 .تقديم خدمة ادارة وتشغيل اساطيل النقل للغير -

 اعمال االنقاذ السريع والصيانة لوسائل النقل البري علي كافة الطرق -

 تصنيع انصاف مقطورات وخدمات الصيانة  ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار -

ارسة هذه االنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات التراخيص الالزمة لمم

ة بالوحدة وغيرهاالتي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة : غرف

مدينة الشيخ  -محور كريزي ووتر  12المركز التجاري ) مجرة( قطعة مشروع  -الدور الرابع  - (B3 ) بالمبني (J- 4 ) االدارية

 - زايد

     الموارد المتقدمه -  558

advanced  Resources   company      عن  ،  11482برقم  25255222،قيدت فى  255550555شركة  ،    ،رأس مالها ،

ىالدق -ش الجابربن حيان  25الدور االرضي  - 2بجهة : شقة رقم   - 

ة الحصول على المشيدون العرب للتطوير واالستثمار العقاري   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك -  559

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

وعلى ، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية  11184برقم  25255211،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 253 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

حدائق االهرام -منطقه ج  124نشاطها. ، بجهة :   - 

الستثمار العقارى -المشيدون العرب للتطوير واالستثمار العقاري   شركة  ،  ا -  560  . 

 التسويق العقاري -

 التطوير العقاري -

 المقاوالت العامة -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التوريدات العمومية -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اومج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الستثمار العقارى -، عن ا 11184برقم  25255211،قيدت فى  0555550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها     . 

 التسويق العقاري -

 التطوير العقاري -

 المقاوالت العامة -

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالتجارة  -  

 التوريدات العمومية -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

حدائق االهرام -منطقه ج  124مع مراعاة احكام ، بجهة :   - 
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 .شركة  ،  

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

كات نقل و تداول البياناتتنفيذ و ادارة شب -  

 االتصاالت وخدمات االنترنت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 254 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

، عن 11452قم بر 25255224،قيدت فى  255555550555إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين   ،رأس مالها    -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

الدقى -محي الدين ابو العز -ش المدينه المنوره  14إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ، بجهة :  -  
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22شركة  ،  خارج ق  : 

 التجاره االلكترونيه

كةدة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشرتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقللألنشطةالوار  

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

اك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر  

22، عن خارج ق  11452برقم  25255224،قيدت فى  255555550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها    : 

 التجاره االلكترونيه

كةبقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشرتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقللألنشطةالواردة   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

ااي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب  

الدقى -محي الدين ابو العز -ش المدينه المنوره  14او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة :   

ميل التجتجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات  -الشفاء فارما للتجارة والتوريدات   شركة  ،   -  563

 والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائية واغذية البان

 االطفال واالعشاب الطبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 255 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ة واغذيةالتصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائي -  

 البان االطفال واالعشاب الطبية

 التوريدات العمومية -

لتجاريهالتوكيالت ا - . 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

تجارة وتوزيع االدوية  -، عن  11100برقم  25255258،قيدت فى  055550555اى حق فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   

لمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائية واغذية البانالبشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل وا  

 االطفال واالعشاب الطبية

ة واغذيةالتصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائي -  

 البان االطفال واالعشاب الطبية

 التوريدات العمومية -

 .التوكيالت التجاريه -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

الهرم -شارع االنوار الكاشفة من شارع حسن محمد  4 -اى حق فى مزاولة غرضها ، بجهة : الدور االرضي   - 

 عد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتالشفاء فارما للتجارة والتوريدات   شركة  ،  إال ب -  564

 المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

 . الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل األدوية أمام الجهات الغير حكومية -

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -

االطفال الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائية واغذية البانتسويق ا -  

 واالعشاب الطبية

،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها    -

لحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل، عن إال بعد ا 11100برقم  25255258  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

 . الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل األدوية أمام الجهات الغير حكومية -

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -

االطفال ية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكمالت الغذائية واغذية البانتسويق االدو -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 256 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 واالعشاب الطبية

شارع االنوار  4 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : الدور االرضي  -

الهرم -الكاشفة من شارع حسن محمد   - 

 الشفاء فارما للتجارة والتوريدات   شركة  ،  و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  565

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11100برقم  25255258،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -شارع االنوار الكاشفة من شارع حسن محمد  4 -الرضي نشاطها. ، بجهة : الدور ا  - 

ول شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص   CHOICES DECOR  الريدي للديكور والتشطيبات -  566

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11121برقم  25255215،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

قسم  -شارع ترعه المريوطيه الشرقي  02عقار رقم  - 3الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل رقم 

 - الهرم

طيباتالريدي للديكور والتش -  567   CHOICES DECOR   شركة  ،  " تقديم اعمال الديكور والتشطيبات 

 المقاوالت العامة والمتخصصه "

 . االستثمار العقارى "

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "

 التوريدات العمومية "

ها او وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

،  11121برقم  52552152،قيدت فى  155550555وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 عن " تقديم اعمال الديكور والتشطيبات

 المقاوالت العامة والمتخصصه "

 . االستثمار العقارى "

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "

 التوريدات العمومية "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 257 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ها او التى تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها  -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

المريوطيه الشرقي شارع ترعه  02عقار رقم  - 3وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام ، بجهة : محل رقم 

قسم الهرم -  - 

وان عمر جروب للصناعة والتجارة -أى  -  568                                                  A - ONE OMAR GROUP     ،  شركة

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيةبجميع انواعها -

صنع لتصنيع وتجميع المعدات واالالت والماكينات الالزمة لتصنيع البالستيكاقامة وتشغيل م  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات بجميع انواعها والتعبئة والتغليف

مفيلزتجاره الجمله والتجزئه: داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء   

 15555550555و مراعاة   ،رأس مالها    2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11202برقم  25255213،قيدت فى  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيةبجميع انواعها -

ع لتصنيع وتجميع المعدات واالالت والماكينات الالزمة لتصنيع البالستيكاقامة وتشغيل مصن  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات بجميع انواعها والتعبئة والتغليف

ملزتجاره الجمله والتجزئه: داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء في  

 - 222و مراعاة ، بجهة : مصنع بالقطعة رقم  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة محور خدمى ثانى   

وان عمر جروب للصناعة والتجارة -أى  -  569                                                  A - ONE OMAR GROUP     ،  شركة

 قراررئيس جمهوريه

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التصدير -

 التوريدات العمومية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

برقم  25255213قيدت فى ، 15555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

، عن قراررئيس جمهوريه 11202  

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 258 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التصدير -

 التوريدات العمومية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22ط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم الشر  

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

المنطقة الصناعية الثالثة  - 222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : مصنع بالقطعة رقم 

اكتوبر 2 -محور خدمى ثانى   

 شركة  ،  أنواع   - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  570

 المأكوالت و التيك اواى

ستشارات والدراساتتقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واال -  

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

المة المرور على الطرقتوريد وتركيب وسائل تامين وس -  

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

، عن أنواع 11454برقم  25255224،قيدت فى  155550555يجوز للشركة   ،رأس مالها    -  

 المأكوالت و التيك اواى

ت والدراساتتقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارا -  

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

لمرور على الطرقتوريد وتركيب وسائل تامين وسالمة ا -  

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200يجوز للشركة ، بجهة :  -  - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي    - Nudge- Logis T. D نودج للتنمية وخدمات النقل المتكامل واللوجستيات -  571

ا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاوجه من الوجوه مع الشركات و غيره  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  11454برقم  25255224،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

ةباعمالهاالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه  
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 259 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف  

الهرم-شارع ابو الهول السياحى 200نشاطها ، بجهة :   - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات - 1شركة  ،     Tronix  Studio ترونيكس ستديو -  572

 .والتطبيقات بمختلف أنواعها

2 - يبنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإ  

 .عليها

 .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 3

 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 4

هاكات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر -  

أعمال التوصيف والتحليل - 1، عن  11025برقم  25255231،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها   ،رأس مالها   

 .والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

2 - يبء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشا  

 .عليها

 .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 3

 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 4

هاو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات -  

شارع توفيق الحكيم متفرع من شارع الحرية 2الدور األول بالعقار رقم  - 3او التي قد تعاونها ، بجهة : شقة رقم  - 

 - اوسيم

 ندمج فيشركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت   Tronix  Studio ترونيكس ستديو -  573

 الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  02511برقم  25255231،قيدت فى  155550555نشاطها  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل  

شارع توفيق الحكيم متفرع من شارع الحرية 2الدور األول بالعقار رقم  - 3نشاطها ، بجهة : شقة رقم  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 260 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - اوسيم

القيام بأعمال تصميمات اإلضاءة والتحكم والديكور -شركة  ،     TLA Designs تي إل ايه للتصميمات -  574 . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

القيام بأعمال تصميمات اإلضاءة والتحكم  -، عن  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .والديكور

هاان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

لتنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ا  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق األهرام -أ  12شارع  - 434الدور الثاني بالعقار رقم  - 10نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

الت العامةالمقاو -وادي الريان للمقاوالت والعماره   شركة  ،   -  575  

 التوريدات العمومية -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلح  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المقاوالت العامة -، عن  11438برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

العموميةالتوريدات  -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

كام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألح  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -ش محمود بكري من ش الغريب ش السودان  3 -الدور الخامس  - 0نشاطها. ، بجهة : شقه   - 

التيار الخفيف لينكيدج للشبكات وأنظمة -  576                                         LINKAGE  FOR    NETWORK   AND    LIGHT   

CURRENT  SYSTEMS   شركة  ،  البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6
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7 - وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج وتطوير النظم المدمجة   . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

 التوريدات العمومية -

 تصميم انظمة التيار الخفيف -

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

* في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1822لسنة  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

، عن البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 11224برقم  25255212،قيدت فى  1555550555يجوز   ،رأس مالها     . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - ج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتا  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

 التوريدات العمومية -

 تصميم انظمة التيار الخفيف -

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

* في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1822لسنة  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

اكتوبر 2 -مدينه الفردوس  -فيالت االمن العام 225يجوز ، بجهة :   

   LINKAGE  FOR    NETWORK   AND    LIGHT                                        لينكيدج للشبكات وأنظمة التيار الخفيف -  577

CURRENT  SYSTEMS    شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلح  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

رك باي ، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت 11224برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام   

اكتوبر 2 -مدينه الفردوس  -فيالت االمن العام 225نشاطها ، بجهة :   

استثمار عقارى -تسويق عقارى  -سناب هوم  -  578     SNAP  HOME   شركة  ،  االستثمار والتسويق العقارى . 

از للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجو  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن االستثمار والتسويق العقارى 11588برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -أركان بالزا  - 4مبنى  -بالدور الرابع  - 4نشاطها. ، بجهة : وحدة رقم   

 شركة  ،  التصدير   BA     SHUEAYB    FOR     EXPORTING                                                  باشعيب للتصدير -  579

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التصدير 11423 برقم 25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -ع  25عمارة  -الدور الرابع بعد االرضى  12نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

رة شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش   ESNA CHEMICALS  اسنا للصناعات الكيماوية -  580

 .نشاطها
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، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  11011برقم  25255235،قيدت فى  2055550555،رأس مالها     

عية السادسةامتداد المنطقة الصنا 121/ 125لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القطعة   - 

ن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزة خلط االلوا -شركة  ،     ESNA CHEMICALS  اسنا للصناعات الكيماوية -  581

 وانتاج االحبار والكيماويات الخاصةبها وتقطيع وتحويل الورق ومعالجته

هاكات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

أس مالها   السارية   ،رتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزة خلط االلوان وانتاج  -، عن  11011برقم  25255235،قيدت فى  2055550555

 االحبار والكيماويات الخاصةبها وتقطيع وتحويل الورق ومعالجته

هاو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

جهة : القطعة رية ، بتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا

امتداد المنطقة الصناعية السادسة 121/ 125  - 

صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو  -شركة  ،     agora media production أجورا لإلنتاج الفني -  582

 معامل اإلنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما في

 .ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ت  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

صناعة السينما ومنها إقامة أو  -، عن  11430برقم  25255220،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

 استئجار استوديوهات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما في

من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيعذلك  . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

ها اوياو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المهندسين -ش سوريا  - 21عماره  -مع مراعاة احكام ، بجهة : الدور الرابع   - 

شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة    agora media production أجورا لإلنتاج الفني -  583

كافة التراخيص الالزمة لمباشرةالحصول على   

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  11430برقم  25255220،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -ش سوريا  - 21عماره  -نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع   - 
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التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -داماس الند للمقاوالت والتجارة العامة   شركة  ،   -  584  

 المقاوالت العامة -

 . إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -

 . إنشاء الجامعات -

هاشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

التجارة العامة والتوزيع  -، عن  11144برقم  25255258،قيدت فى  555555055545مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 فيما هو مسموح به قانونا

 المقاوالت العامة -

 . إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -

 . إنشاء الجامعات -

هات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المجاورة االولى -لدور الثاني ا - 41مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : عمارة   - 

تراخيص داماس الند للمقاوالت والتجارة العامة   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال -  585

 الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11144برقم  25255258،قيدت فى  455555550555،رأس مالها     

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المجاورة االولى -الدور الثاني  - 41نشاطها. ، بجهة : عمارة   - 

لكترونيالبيت للتجارة اإللكترونية والتسويق اإل -  586       El Bait       for      Electronic       Trade  and       Electronic      

Marketing   شركة  ،  التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني عبر االنترنت. 

ابيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ش  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على   

 ، عن التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني عبر 11282برقم  25255212،قيدت فى  0555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 .االنترنت
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ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

يص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ  

الشيخ زايد -بيفرلي هيلز -خ  13بالعقاررقم  23نشاطها ، بجهة : مكتب   - 

ى السياحيةشركة  ،  اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقر   CLiCK كليك للتسويق السياحي -  587  

شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان  2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

  - الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج  

، عن اإلدارة والتسويق  11428برقم  25255222،قيدت فى  125550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

 السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

ركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان ش 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

  - الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   

الدقى -ش الدقي  12تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ، بجهة :   - 

 شركة  ،  و الئحته التنفيذية   CLiCK كليك للتسويق السياحي -  588

الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

، عن و الئحته التنفيذية 11428برقم  25255222،قيدت فى  125550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -ش الدقي  12نشاطها. ، بجهة :   - 

بيانات أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد ال -شركة  ،      Brightsolutions   برايت للحلول المتقدمه -  589

 . والتطبيقات بمختلف أنواعها

يهاب علأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -
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أعمال التوصيف والتحليل  -، عن  11322برقم  25255218،قيدت فى  4555550555مالها    أعمال التوصيف   ،رأس -

 . والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

اكتوبر 2 -مدينه الشيخ زايد  - 11الحي  - 2المجاوره  - 41عماره رقم  - 2ه رقم أعمال التوصيف ، بجهة : شق -  

التوريدات العمومية -األمتداد للتوريدات والتوكيالت التجارية   شركة  ،   -  590  

 .التوكيالت التجاريه -

، وال ينشئ تأسيس الشركة فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هااال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم -  

،  11482برقم  25255235،قيدت فى  0555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

التوريدات العمومية -عن   

 .التوكيالت التجاريه -

ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال  1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبي -  

الدقى -ش بن الوليد  2 -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة : الدور السابع   - 

تريها اواألمتداد للتوريدات والتوكيالت التجارية   شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش -  591  

القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  11482برقم  25255235،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  
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الدقى -ش بن الوليد  2 -نشاطها. ، بجهة : الدور السابع   - 

شركة  ،  تجميع وتركيب االطراف الصناعية واالجهزة    Rehab Care ريهاب كير لألطراف الصناعية والتعويضية -  592

القرارات ية . وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح وتجارة وتوزيع االطراف الصناعية واالجهزة التعويض -التعويضية 

لشركات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذة االنشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع ا

تنتدمج  الخارج كما يجوز لها انوغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او الي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

 . فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون

، عن تجميع وتركيب االطراف الصناعية واالجهزة  11312برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

القرارات ن االخالل بأحكام القوانين واللوائح وتجارة وتوزيع االطراف الصناعية واالجهزة التعويضية . وذلك دو -التعويضية 

لشركات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذة االنشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع ا

تنتدمج  جوز لها انوغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او الي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما ي

قسم  -المهندسين  -ش البطل احمد عبدالعزيز 20 -4فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون . ، بجهة : شقه 

 - العجوزة

 شركة  ،  ادارة الصيدليات   BOOTS بووتس الدولية للتجارة المحدودة -  593

لمستلزمات واالدوات الطبية والعطور والمالبس واالدوات الكهربائيةتجارة وتوزيع األدوية ومستحضرات التجميل وا  

 والتصنيع لدى الغير لكل ماسبق

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التجارة االلكترونية والتسويق االلكترونى عبر االنترنت

 التصدير

اه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو  

،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

، عن ادارة الصيدليات 11328برقم  25255212  

واالدوات الطبية والعطور والمالبس واالدوات الكهربائية تجارة وتوزيع األدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات  

 والتصنيع لدى الغير لكل ماسبق

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التجارة االلكترونية والتسويق االلكترونى عبر االنترنت

 التصدير

اكات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر  

 -اسباتس  -شارع العريش  18او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

 الهرم

 شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او   BOOTS بووتس الدولية للتجارة المحدودة -  594

ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 268 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11328برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -اسباتس  -شارع العريش  18نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من    Capital  shield                       كابيتال شيلد -  595

 أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

ليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتح -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

، عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و  11421برقم  25255220،قيدت فى  055550555انات   ،رأس مالها   إدخال البي -

 االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل و -  . 

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

العجوزه -ش الفريق عبود  4، بجهة : إدخال البيانات  -  - 

 . شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   Capital  shield                       كابيتال شيلد -  596

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

برقم  25255220،قيدت فى  055550555ب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا   ،رأس مالها   إنشاء وإدارة مراكز التدري -

، عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 11421  . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

وصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البياناتأعمال الت -  
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 269 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

العجوزه -ش الفريق عبود  4الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ، بجهة : إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد  -  - 

 شركة  ،  المعلومات   Capital  shield                       كابيتال شيلد -  597

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

تكنولوجية ودعمريادة األعمالحاضنات األعمال ال - . 

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

برقم  25255220،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

، عن المعلومات 11421  

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

اكة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشر  

العجوزه -ش الفريق عبود  4او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة :   - 

 شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   Capital  shield                       كابيتال شيلد -  598

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  11421برقم  25255220يدت فى ،ق 055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -ش الفريق عبود  4جهة : نشاطها. ، ب  - 
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Contracting   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

العموميةالتوريدات   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 270 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المقاوالت العامة

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

اةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  11315برقم  25255212،قيدت فى  15555550555تلحقها   ،رأس مالها   

 قانونا

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

اكتوبر 2 - 3مج  -مس الحي الخا - 424تلحقها ، بجهة : عمارة   

بية وتصنيع شفاء فارما للمكمالت الغذائية   شركة  ،  تجارة وتوزيع وتسويق المكمالت الغذائية واالجهزة والمستلزمات الط -  600

 كل ما سبق لدى الغير

 التصدير والتوكيالت التجارية

كاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الو 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

،قيدت فى  055550555ة   ،رأس مالها   إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشط

بق لدى ، عن تجارة وتوزيع وتسويق المكمالت الغذائية واالجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع كل ما س 11412برقم  25255224

 الغير

 التصدير والتوكيالت التجارية

تجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله ال 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
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 271 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -الدور الثانى  8ة : مكتب رقم إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة ، بجه

مول - 0مبنى   WEST11 - اكتوبر 2 -منطقة النوادى بجوار مول العرب  -محور جمال عبد الناصر  

 . شفاء فارما للمكمالت الغذائية   شركة  ،  عالجية أو طبية -  601

صة إعماللمجالس الطبية المتخصتلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى ل  

 شئونها

 إدارة برامج الرعاية الطبية وال يشمل ذلك الوساطة فى التأمين

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها عل  

، عن عالجية أو طبية 11412برقم  25255224،قيدت فى  055550555تلحقها   ،رأس مالها     . 

صة إعمالالطبية المتخص تلتزم الشركةبإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس  

 شئونها

 إدارة برامج الرعاية الطبية وال يشمل ذلك الوساطة فى التأمين

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

مول - 0مبنى  -الدور الثانى  8تلحقها ، بجهة : مكتب رقم   WEST11 - منطقة النوادى بجوار مول  -محور جمال عبد الناصر

اكتوبر 2 -العرب   

مقاوالت العامة والتوريداتداس جروب لل -  602                                                       DAS - GROUP  CONTRACTORS  & 

SUPPLERS   شركة  ،  المقاوالت العامة 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125م القانون رقم تلتزم الشركةبإحكا  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 اعمال التصميمات الهندسية

 25255212،قيدت فى  1555550555م االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات   ،رأس مالها   تقدي

، عن المقاوالت العامة 11228برقم   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 272 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التوريدات العمومية

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125لقانون رقم تلتزم الشركةبإحكام ا  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 اعمال التصميمات الهندسية

 -كمبوند واحة المهندسين  -د  10عمارة  - 2الستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات ، بجهة : شقة تقديم ا

اكتوبر 2 -خلف مول العرب   

 &  DAS - GROUP  CONTRACTORS                                                      داس جروب للمقاوالت العامة والتوريدات -  603

SUPPLERS   شركة  ،  والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة 

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

اللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

، عن والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة 11228برقم  25255212،قيدت فى  1555550555تلحقها   ،رأس مالها     

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

اكة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشر  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

اكتوبر 2 -خلف مول العرب  -كمبوند واحة المهندسين  -د  10عمارة  - 2تلحقها ، بجهة : شقة   

 &  DAS - GROUP  CONTRACTORS                                                      داس جروب للمقاوالت العامة والتوريدات -  604

SUPPLERS   قانون و الئحته التنفيذيةشركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام ال  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  11228برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة  

اكتوبر 2 -خلف مول العرب  -كمبوند واحة المهندسين  -د  10عمارة  - 2نشاطها. ، بجهة : شقة   

انون و الئحته التنفيذيةشفاء فارما للمكمالت الغذائية   شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام الق -  605  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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 273 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .نشاطها

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 11412برقم  25255224،قيدت فى  055550555،رأس مالها       

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة   

مول - 0مبنى  -الدور الثانى  8نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم   WEST11 - منطقة النوادى بجوار مول  -محور جمال عبد الناصر

اكتوبر 2 -العرب   

،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوشركة     F7MEETA    فحميتا -  606  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  11321برقم  25255218ى ،قيدت ف 1255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -بيفرلي هيلز -منطقه الخدمات الميكسد يوز 31و  35قطعه  -مول فورميكس  2بوابه  نشاطها. ، بجهة :  

كحولية( شركة  ،  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا ال   F7MEETA    فحميتا -  607

 وتقديم جميع أنواع المأكوالت

 والتيك أواي

وم واالغذيه والمشروباتتوريد اللح  

 إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والحفالت العامة)فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة

 (لكل معرض على حدة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

برقم  25255218،قيدت فى  1255550555التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها    او

نواع ، عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( وتقديم جميع أ 11321

 المأكوالت

 والتيك أواي

الغذيه والمشروباتتوريد اللحوم وا  

 إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والحفالت العامة)فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة

 (لكل معرض على حدة

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

منطقه  31و  35قطعه  -مول فورميكس  2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : بوابه 

الشيخ زايد -بيفرلي هيلز -الخدمات الميكسد يوز  
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حي للفنادق شركة  ،  " اإلدارة والتسويق السيا   sky Syria for tourism marketing سكاى سيريا للتسويق السياحى -  608

 والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

هابشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص ب 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم    

ها او ول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزا -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

 ، عن " اإلدارة والتسويق السياحي 11181برقم  25255211،قيدت فى  155550555وذلك طبقا الحكام القانون   ،رأس مالها   

 للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

هابشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص ب 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم    

ها او اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول -

ا او تلحقها بها التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريه

سنتر الخلود132 -132مكتب  3مج  1وذلك طبقا الحكام القانون ، بجهة : الحى   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية -كة  ،   هاى كوالتى للصناعة والتجارة   شر -  609  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 .االستيراد -

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها    -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية - ، عن 11120برقم  25255211،قيدت فى  35555550555  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 .االستيراد -

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكاممزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزم  

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير -

 22لو يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : الكي -

القطعة رقم -ابو رواش المنطقة الصناعية  -طريق مصر االسكندرية الصحراوي   

مركز امبابة -ك  2داخل زمام  -تقسيم االمالك بحوض خارج الزمام بناحية خارج زمام ابو رواش  3من  23من  95  - 

 هاى كوالتى للصناعة والتجارة   شركة  ،  شبيهةباعمالها -  610

يها اوتندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  
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 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن شبيهةباعمالها 11120رقم ب 25255211،قيدت فى  35555550555،رأس مالها       

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

القطعة رقم -المنطقة الصناعية ابو رواش  -طريق مصر االسكندرية الصحراوي  22نشاطها. ، بجهة : الكيلو   

مركز امبابة -ك  2داخل زمام  -رج زمام ابو رواش تقسيم االمالك بحوض خارج الزمام بناحية خا 3من  23من  95  - 

  El  Dardeer  Group  for  Development                                الدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوالت -  611

Trade  and  Contracting   او لسالفة او تشتريهاشركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

صر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ، عن في م 11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -رع كامل المحروقي من شارع اللبيني شا 15نشاطها. ، بجهة :   

  El  Dardeer  Group  for  Development                                الدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوالت -  612

Trade  and  Contracting   واستزراع اسية التي تجعلها قابلة لالستزراعشركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األس .

 األراضي المستصلحة. ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552ة لسن 305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

، عن استصالح وتجهيز األراضي  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555تربية جميع أنواع   ،رأس مالها   

لتي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترطبالمرافق األساسية ا  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15تربية جميع أنواع ، بجهة :   

والتجارة والمقاوالتالدردير جروب للتنمية  -  613                                 El  Dardeer  Group  for  Development  

Trade  and  Contracting   لتسمين شركة  ،  الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو ا

 .أو اللحوم

 . إقامة المزارع السمكية

1 - ات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعيةاعداد الدراس  . 

 . اعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات- 2

 . انشاء البنية االساسية ومصادر البنية االساسية الخارجية للمنطقة الصناعية- 3

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية- 4

5 - ، عن الدواجن والطيور  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555انشاء مبانى مصانع بالمنطقة   ،رأس مالها   

ج البيض أو التسمين أو اللحومسواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتا . 

 . إقامة المزارع السمكية

 . اعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية- 1

 . اعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات- 2

 . انشاء البنية االساسية ومصادر البنية االساسية الخارجية للمنطقة الصناعية- 3

 . التسويق والترويج الراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية- 4

5 - الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15انشاء مبانى مصانع بالمنطقة ، بجهة :   

تالدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوال -  614                                 El  Dardeer  Group  for  Development  

Trade  and  Contracting   شركة  ،  الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات . 

 إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها- 6

تبطهفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المراقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة ال  

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها ع  

احهاجمالى مس اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد  

، عن الصناعيةتقدم جاهزة  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555الوحدات المبيعه منها على   ،رأس مالها   

 . للمشروعات

 إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها- 6

تبطهة والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المراقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقي  
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لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها ع  

احهلى مساال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجما  

الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15الوحدات المبيعه منها على ، بجهة :   

  El  Dardeer  Group  for  Development                                الدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوالت -  615

Trade  and  Contracting   شركة  ،  نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع 

 .اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355اه القرار الوزارى رقم مع مراع  

 الترخيص بها

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ويشمل ذلك

- ، عن نصف اجمالى  11323م برق 25255212،قيدت فى  155555550555صيانة معدات الحفر والمضخات   ،رأس مالها   

 المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

 .اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355عاه القرار الوزارى رقم مع مرا  

 الترخيص بها

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ويشمل ذلك

- الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15صيانة معدات الحفر والمضخات ، بجهة :   

  El  Dardeer  Group  for  Development                                الدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوالت -  616

Trade  and  Contracting   ة  ،  البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطهاشرك  

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

ةباالستكشاف البتروليالخدمات المتعلق - . 

 .تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 .تجميع القمامة و فضالت األنشطة االنتاجة و الخدمية و معالجتها

،  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير   ،رأس مالها   

البتروليةصيانة آبار البترول وتنشيطها عن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 278 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

ستكشاف البتروليالخدمات المتعلقةباال - . 

 .تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 .تجميع القمامة و فضالت األنشطة االنتاجة و الخدمية و معالجتها

 -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير ، بجهة : 

الهرم -لمريوطيةا  

  El  Dardeer  Group  for  Development                                الدردير جروب للتنمية والتجارة والمقاوالت -  617

Trade  and  Contracting   شركة  ،  مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتهااقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او   

 . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها

 سواء كانت تحت سطح االرض او فوق االرض و) T.O.B) اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام

 ).T.O.B) عدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام

1- كنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعةت  

، عن مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555البيانات   ،رأس مالها   

 نقلها

ف الصناعى والتنقية وتوصيالتهااقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصر  

 . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها

 سواء كانت تحت سطح االرض او فوق االرض و) T.O.B) اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام

 ).T.O.B) عدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-1

الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15البيانات ، بجهة :   

اشركة  ،  أنواعه   Farmtopia   فارمتوبيا لإلستصالح الزراعي -  618 . 

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

يةير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعالمشروعات التي تستثمر في تطو . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 279 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

، عن أنواعها 11582برقم  25255254،قيدت فى  2055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها    . 

عليها ل تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعما . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات

 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

يةالملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناع المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق . 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

الهرم -ع حدائق االهرام  22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة :   

شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    Farmtopia   فارمتوبيا لإلستصالح الزراعي -  619

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مر  

، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  11582برقم  25255254،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اولى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها ع  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -ع حدائق االهرام  22طها. ، بجهة : نشا  

 الب كير لألجهزه الطبيه ومستلزمات المعامل   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  620

 تجاره االجهزه الطبيه ومستلزماتها

 المقاوالت العامة والمتخصصه

 التوريدات العمومية

 التصدير

 التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 280 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

، عن  11310برقم  25255212،قيدت فى  055550555تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس مالها    يجوز للشركة ان

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 تجاره االجهزه الطبيه ومستلزماتها

 المقاوالت العامة والمتخصصه

 التوريدات العمومية

 التصدير

 التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125كةبإحكام القانون رقم تلتزم الشر  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

الدقى -شارع االنصار - 41عقاررقم  -مصلحة او تشترك باي وجه ، بجهة : الدور االرضي يجوز للشركة ان تكون لها   

الب كير لألجهزه الطبيه ومستلزمات المعامل   شركة  ،  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  -  621

 شبيهةباعمالها

يها اوكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  11310برقم  25255212ى ،قيدت ف 055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع االنصار - 41عقاررقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضي   

ت االنتاجشركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصيانة ماكينا   SUPER  MACHINES   سوبر ماشينز -  622  

 التوريدات العمومية

 تجارة المعدات وماكينات االنتاج

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 281 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

 .نشاطها

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصيانة ماكينات  11482برقم  25255235،قيدت فى  12555550555،رأس مالها     

 االنتاج

 التوريدات العمومية

 تجارة المعدات وماكينات االنتاج

ارها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة-82بالقطعةرقم  2،2،0نشاطها. ، بجهة : عقاررقم  - 

 شركة  ،  قامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات   MAXIMO   مكسيمو إلدارة المطاعم -  623

الموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق و  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

اةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه  

يها   ،رأس او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

، عن قامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 11320برقم  25255212،قيدت فى  105550555مالها     

الت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتي  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

الهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما  

يها ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

العجوزه -ش فوزى رماح15  - 

 شركة  ،  او   MAXIMO   مكسيمو إلدارة المطاعم -  624

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةم  

، عن او 11320برقم  25255212،قيدت فى  105550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 282 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -ش فوزى رماح15نشاطها. ، بجهة :   - 

 .سبورتينا جروب للتسويق والدعاية   شركة  ،  " الدعاية واالعالن والتسويق -  625

يب وتنمية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدر " . 

 .االنتاج الفنى للبرامج التليفزيونية واإلذاعية "

لى حدة (إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض  ) فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض ع "  

. 

  

دعاية واالعالن والتسويق، عن " ال 11122برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      . 

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية "

 .االنتاج الفنى للبرامج التليفزيونية واإلذاعية "

لى حدة ( إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض  ) فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض ع "

المهندسين -شارع شهاب  - 22بالعقار رقم   2الدور  2كتب رقم  . ، بجهة : م  - 

شركة  ،  تقديم    crypto  Brokers                                                     كريبتو بروكرز لالستشارات التسويقيه -  626

دةاسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيااالستشارات التسويقيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدر  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن تقديم االستشارات التسويقيه)فيما عدا االستشارات  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555او   ،رأس مالها   

الدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةالقانونية واالستشارات و  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

مية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتن  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اكتوبر 2 -ش المحور المركزي  - 32او ، بجهة : عماره  - 

شركة  ،  التي قد    crypto  Brokers                                                     كريبتو بروكرز لالستشارات التسويقيه -  627

 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

سارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال  
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، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها   

 في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -ش المحور المركزي  - 32نشاطها ، بجهة : عماره  - 

لإلنتاج الفني 2585شركة استوديو  -  628       Studio  8090    شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد

 .البشرية

1 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

2 - اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات إنتاج المحتوي . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها   ،رأس تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مالها    . 

1 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

2 - اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات إنتاج المحتوي . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها ، بجهة : تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

الهرم -مدخل ب  -عمارات جاردينيا  - 1الدور الرابع بالعقاررقم   

لإلنتاج الفني 2585شركة استوديو  -  629       Studio  8090   شركة  ،  او 

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري  

، عن او 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  

الهرم -مدخل ب  -عمارات جاردينيا  - 1نشاطها. ، بجهة : الدور الرابع بالعقاررقم   

  Value  Trading  And                                                                                         فاليو للتجارة والمقاوالت -  630

Contracting   شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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ألحكام القانون و الئحته ، عن بها و ذلك طبقاً  11315برقم  25255212،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 3مج  -الحي الخامس  - 424نشاطها. ، بجهة : عمارة   

ية له والتجزئه وعلى االخص المواد الغذائيةداخل المناطق النائالحسنى لتجارة المواد الغذائية   شركة  ،  تجاره الجم -  631

 والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة

و مراعاة 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم   

از للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجو  

،قيدت فى  0555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

نية والتجزئه وعلى االخص المواد الغذائيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرا، عن تجاره الجمله  11450برقم  25255224

 الجديدة فيما عدا منطقة

و مراعاة 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

الهرم -محمود خليل النحاس  12او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة :   

ائية   شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها اوالحسنى لتجارة المواد الغذ -  632  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11450برقم  55224252،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -محمود خليل النحاس  12نشاطها. ، بجهة :   

 شركة  ،  االنتاج الفنى   VIGXIS     فيج سيز -  633

 التسويق االلكترونى -

 الدعاية واالعالن -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن االنتاج الفنى 11342برقم  25255218،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 التسويق االلكترونى -

 الدعاية واالعالن -

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -رو مولش صابر باشا صبرى خلف كاي 28نشاطها ، بجهة :   - 

   LINKAGE  FOR    NETWORK   AND    LIGHT                                        لينكيدج للشبكات وأنظمة التيار الخفيف -  634

CURRENT  SYSTEMS     ،  تطوير  صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و-1شركة

نيات و مراكزااللكترو  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 2

3 - يبة وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكتروني  

 . عليها

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 4

5 - صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -1، عن  11224برقم  25255212،قيدت فى  1555550555إدخال   ،رأس مالها   

 بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - تحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف وال  . 

3 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 4

5 - اكتوبر 2 -مدينه الفردوس  -فيالت االمن العام 225ال ، بجهة : إدخ  

بكات شركة  ،  توريد و تركيب االجهزة االلكترونية والحاسبات اآللية والش   Pest  الحلول اإللكترونية الواعدة للتكنولوجيا -  635

 .للمنشات من الداخل فقط والصيانة المتنقلة لها

المتكاملةالمقاوالت العامة والمتخصصة و . 

 .التوريدات العمومية
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 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 1

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 2

3 - تطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت و . 

، عن  11420برقم  25255222،قيدت فى  15555550555اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد   ،رأس مالها   

 .توريد و تركيب االجهزة االلكترونية والحاسبات اآللية والشبكات للمنشات من الداخل فقط والصيانة المتنقلة لها

ملةالمقاوالت العامة والمتخصصة والمتكا . 

 .التوريدات العمومية

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات- 1

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 2

3 - اإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويره . 

الهرم -ح هضبة األهرام  142اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد ، بجهة :   

 .شركة  ،  البشرية   Pest  الحلول اإللكترونية الواعدة للتكنولوجيا -  636

 .االستثمار العقارى

اي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

شركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال  

، عن البشرية 11420برقم  25255222،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 .االستثمار العقارى

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

الهرم -ح هضبة األهرام  142نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص    AZIZ   CONSTRUCTIONS    عزيز كونستركشنز -  637

 الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

ة وعلى الشركة الحصول على كافة ، عن الساري 11022برقم  25255231،قيدت فى  255555550555،رأس مالها     

 التراخيص الالزمة لمباشرة
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اكتوبر 2 -حدائق اكتوبر -مدينة الفردوس الشرطة -مركز المدينة - 3نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

22انشطة داخل قانون  -شركة  ،     Alu Star اليو ستار للصناعة واالستثمار -  638  : 

االلومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واكسسوارتهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات  -  

 تجاره الجمله والتجزئه لقطاعات االلومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واكسسوارتها بالمدن والمجتمعات -

ئةفيلزم موافقة الهيالعمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء   

302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

22انشطة داخل قانون  -، عن  11480برقم  25255235،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      -  : 

اللومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واكسسوارتهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات ا -  

 تجاره الجمله والتجزئه لقطاعات االلومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واكسسوارتها بالمدن والمجتمعات -

ئةيلزم موافقة الهيالعمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ف  

302و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

مركز االمل التجاري - 4مجاوره  -الحي االول  -الدور الثالث  - 13، بجهة : مكتب  -  - 

22شركة  ،  انشطة خارج قانون    Alu Star اليو ستار للصناعة واالستثمار -  639  : 

سسوارتهاالتصنيع والتشغيل والتشكيل واالنتاج لدى الغير لقطاعات االلومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واك -  

ةركمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

، عن انشطة خارج  11480م برق 25255235،قيدت فى  15555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها    -

22قانون   : 

سسوارتهاالتصنيع والتشغيل والتشكيل واالنتاج لدى الغير لقطاعات االلومنيوم من االبواب والشبابيك ومستلزماتها واك -  

ركةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، وفى حالة عدم التزام الش  

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

لحوافز الواردة بذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و ا . 

مركز االمل التجاري - 4مجاوره  -الحي االول  -الدور الثالث  - 13يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : مكتب  -  - 

شركة  ،  او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول    Alu Star اليو ستار للصناعة واالستثمار -  640

اال شبيهةباعمالهااعم  
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 288 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  

، عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  11480برقم  25255235،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها   

 و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندم  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مركز االمل التجاري - 4ه مجاور -الحي االول  -الدور الثالث  - 13نشاطها ، بجهة : مكتب   - 

 شركة  ،  المقاوالت العامة   AZIZ   CONSTRUCTIONS    عزيز كونستركشنز -  641

 . االستثمار العقارى

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 إدارة المراكز التجارية

ان الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11022برقم  25255231،قيدت فى  255555550555لوائح والقرارات   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام القوانين وال

 المقاوالت العامة

 . االستثمار العقارى

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 إدارة المراكز التجارية

اه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 2 -حدائق اكتوبر -مدينة الفردوس الشرطة -مركز المدينة - 3القرارات ، بجهة : عمارة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و

 -اكتوبر

 شركة  ،  انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية   ELTALENTS    التالينتس للدعاية واالعالن -  642

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
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 289 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأ -  

، عن انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية 11323برقم  25255223،قيدت فى  155550555إنتاج   ،رأس مالها    -  

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

كنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعةت  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهاصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال ت -  

الشيخ زايد - 13الحى  - 2المجاورة  - 22قطعةرقم  -إنتاج ، بجهة : الدور االرضى  -  - 

اتتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانشركة  ،  المحتوي اإللك   ELTALENTS    التالينتس للدعاية واالعالن -  643  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

ناتأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيا -  

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 تجارة المالبس

،قيدت  155550555االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت   ،رأس مالها   

ي بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات، عن المحتوي اإللكترون 11323برقم  25255223فى   . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 تجارة المالبس
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 290 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

قطعةرقم  -االرضى  االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت ، بجهة : الدور

الشيخ زايد - 13الحى  - 2المجاورة  - 22  - 

 شركة  ،  االذاعيه و التلفزيونية و   ELTALENTS    التالينتس للدعاية واالعالن -  644

( كاستنج -تصحيح الوان  -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -كافة االعمال الفنيه من )تصوير  

كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض)  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى

 الدعاية واالعالن

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن االذاعيه و التلفزيونية و 11323برقم  25255223،قيدت فى  155550555مالها   او   ،رأس   

( كاستنج -تصحيح الوان  -تحميض نيجاتيف  -مونتاج  -دوبالج  -ميكساج  -صوت -كافة االعمال الفنيه من )تصوير  

سبق فيما عدا تملك استديوهات اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما  

 ( البث االذاعى

 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى

 الدعاية واالعالن

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

الشيخ زايد - 13الحى  - 2المجاورة  - 22قطعةرقم  -ر االرضى او ، بجهة : الدو  - 

ما شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك   ELTALENTS    التالينتس للدعاية واالعالن -  645

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11323برقم  25255223،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

جوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اواو في الخارج ,كما ي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 13الحى  - 2المجاورة  - 22قطعةرقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى   - 
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Trade  and  Contracting   شركة  ،  و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

2 - لتوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال ا  . 

3 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 291 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . عليها

4 - تإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانا  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - ، عن و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و  11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555إنتاج   ،رأس مالها   

 . التعليم التكنولوجي

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- 2

3 - يبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  

 . عليها

4 - ورة وبياناتإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وص  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية- 5

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15إنتاج ، بجهة :   

لمقاوالتالدردير جروب للتنمية والتجارة وا -  647                                 El  Dardeer  Group  for  Development  

Trade  and  Contracting   شركة  ،  وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

 المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 . الصناعية

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 12

13 - لدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت   ،رأس مالها   إنشاء وإدارة مراكز االستشارات وا

، عن وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

 المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم- 11

 . الصناعية

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 12
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13 - شارع كامل  15اسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت ، بجهة : إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدر

الهرم -المريوطية -خلف فندق سياج  -المحروقي من شارع اللبيني   
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Trade  and  Contracting   شركة  ،  وتطويرها. 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 14

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 15

 .المحتوى العلمي والثقافي والفني

السكن غير اإلدارىاإلسكان الذى تؤجر وحداتهبالكامل خالية ألغراض  . 

 .االستثمار العقارى

 .االستيراد والتصدير

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 11323برقم  25255212،قيدت فى  155555550555ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد   ،رأس مالها   

 .، عن وتطويرها

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال- 14

15 - ذلك رقمنهاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في   

 .المحتوى العلمي والثقافي والفني

 .اإلسكان الذى تؤجر وحداتهبالكامل خالية ألغراض السكن غير اإلدارى

 .االستثمار العقارى

 .االستيراد والتصدير

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  121تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

خلف فندق سياج  -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15يس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ، بجهة : ينشئ تأس

الهرم -المريوطية -  
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Trade  and  Contracting   شركة  ،  الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

 . المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية

 .تقديم أعمال الصيانة المتكاملة للمباني

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

وتنمية الموارد البشرية اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 293 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن الحصول  11323قم بر 25255212،قيدت فى  155555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها   ،رأس مالها   

 على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 . المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية

 .تقديم أعمال الصيانة المتكاملة للمباني

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

مية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتن . 

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 -المريوطية -فندق سياج  خلف -شارع كامل المحروقي من شارع اللبيني  15او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، بجهة : 

 الهرم

 شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ACTOSERV  اكتو سيرف للتوريدات والخدمات الهندسية -  650

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  11410برقم  25255224،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-منطقة)ط( تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعميرصحراء االهرام 32نشاطها. ، بجهة :   

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /    ACTOSERV  اكتو سيرف للتوريدات والخدمات الهندسية -  651

 التوريدات العمومية

 مقاوالت اعمال التركبيات الهندسية الميكانيكية والكهربائية

 الحاق العمالة المصريةبالداخل

اوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو  11410برقم  25255224،قيدت فى  1555550555مالها    مع مراعاة احكام   ،رأس

 مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 مقاوالت اعمال التركبيات الهندسية الميكانيكية والكهربائية

 الحاق العمالة المصريةبالداخل

امن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 294 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الهرم-منطقة)ط( تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعميرصحراء االهرام 32مع مراعاة احكام ، بجهة :   

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى    GREEN   LIFE    GL  جرين اليف للمواد الغذائية -  652

 االخص تجارة المواد الغذائية

الغذائيةالتوريدات العمومية وعلى االخص المواد   

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىي الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الر  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

، عن التجارة العامة والتوزيع  11412برقم  25255220،قيدت فى  0555550555فيما عدا المناطق الصادربها   ،رأس مالها   

 فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة المواد الغذائية

يةالتوريدات العمومية وعلى االخص المواد الغذائ  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىيثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحد  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

طاميه -أمام المطار الحربى  -فيما عدا المناطق الصادربها ، بجهة : قرية الجمهورية - 

وقراررئيس  2552لسنة  305شركة  ،  قراررئيس الوزراء رقم    GREEN   LIFE    GL  جرين اليف للمواد الغذائية -  653

2552لسنة  302الجمهوريةرقم   

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

لغرضباحكام القوانين المنظمة لهذا ا  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 2552لسنة  305، عن قراررئيس الوزراء رقم  11412برقم  25255220،قيدت فى  0555550555او   ،رأس مالها   

2552لسنة  302وقراررئيس الجمهوريةرقم   

الت التجاريةالتوكي  

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 295 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

طاميه -أمام المطار الحربى  -او ، بجهة : قرية الجمهورية - 

ارج رضها في مصر او في الخشركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غ   GREEN   LIFE    GL  جرين اليف للمواد الغذائية -  654

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11412برقم  25255220،قيدت فى  0555550555مالها    نشاطها.  ،رأس

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

قرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال  

طاميه -أمام المطار الحربى  -نشاطها. ، بجهة : قرية الجمهورية - 

ا قابلة هيلثى اند جرين لالستثمار الزراعى   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعله -  655

اع األراضي المستصلحة. ويشترطلالستزراع. واستزر  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

، عن استصالح وتجهيز األراضي  11242برقم  25255213،قيدت فى  1555550555تربية جميع أنواع   ،رأس مالها   

ضي المستصلحة. ويشترطبالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األرا  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

المريوطيه -شارع الملك فيصل 0أ برج الهدى الدور االول شقه  2تربية جميع أنواع ، بجهة :  - 

و إنتاج نتاج السالالت أو التفريخ أهيلثى اند جرين لالستثمار الزراعى   شركة  ،  الدواجن والطيور سواء كان ذلك إل -  656

 .البيض أو التسمين أو اللحوم

 . إقامة المزارع السمكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 296 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ي  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11242برقم  25255213،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

لسالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحومالدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج ا . 

 . إقامة المزارع السمكية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المريوطيه -شارع الملك فيصل 0أ برج الهدى الدور االول شقه  2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة :  - 

راعى   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةهيلثى اند جرين لالستثمار الز -  657  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11242برقم  25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

لمريوطيها -شارع الملك فيصل 0أ برج الهدى الدور االول شقه  2نشاطها. ، بجهة :  - 

 شركة قهوة الوردة الشيخ زايد   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  658

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  11425برقم  25255222،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر الى 2اتجاه القادم  من  -يوليو امام مول الصفوة بعد ميدان جهينة االتجاه المقابل لجاريا مول 22جهة : محور نشاطها. ، ب

اكتوبر 2 -ميدان لبنان   

22أنشطة داخل قانون  -قناديلي للتنمية الزراعية والمقاوالت العامة   شركة  ،   -  659 : 

يشترطالتي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  5225لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

،قيدت فى  1555550555تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو   ،رأس مالها    -

22أنشطة داخل قانون  -، عن  11012برقم  25255231 : 

يشترطتجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي   

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 297 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

ط الزراعي تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ، بجهة : اول طريق مصر اسيو -

العياط -القطوري  -القديم   - 

 .قناديلي للتنمية الزراعية والمقاوالت العامة   شركة  ،  اللحوم -  660

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل - . 

 . إقامة المزارع السمكية -

 .تجاره الجمله والتجزئه -

22أنشطة خارج قانون  - : 

وتوزيع المنتجات الزراعية واألسمدة والكيماويات والتقاوي تجارة - . 

 .المقاوالت العامة -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

،  11012برقم  25255231،قيدت فى  1555550555 الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة   ،رأس مالها  

 .عن اللحوم

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل - . 

 . إقامة المزارع السمكية -

 .تجاره الجمله والتجزئه -

22أنشطة خارج قانون  - : 

لمنتجات الزراعية واألسمدة والكيماويات والتقاويتجارة وتوزيع ا - . 

 .المقاوالت العامة -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

العياط -القطوري  -سيوط الزراعي القديم الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة ، بجهة : اول طريق مصر ا  - 

باشرةقناديلي للتنمية الزراعية والمقاوالت العامة   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم -  661  

 ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 11012برقم  25255231،قيدت فى  1555550555نشاطه  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

العياط -القطوري  -نشاطه ، بجهة : اول طريق مصر اسيوط الزراعي القديم   - 

م كافة انواع شركة قهوة الوردة الشيخ زايد   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقدي -  662

 ) المشروبات والمأكوالت والتيك اواى

كحوليهفيما عدا ال ) 
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ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن اقامة  11425برقم  25255222،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

ت والتيك اواىوتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم كافة انواع المشروبات والمأكوال  ( 

 (فيما عدا الكحوليه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةت  

يوليو امام مول الصفوة بعد ميدان جهينة االتجاه المقابل لجاريا  22مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : محور 

اكتوبر 2 -اكتوبر الى ميدان لبنان 2اتجاه القادم  من  -مول  

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  كونتكت ايچيبت  -  663  

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اون تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  11423م برق 25255222،قيدت فى  125550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -يةحى السكر - 12عمارة  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث   

اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات -الفادى العمال صيانة السيارات وتوريد قطع غيارها   شركة  ،   -  664  . 

 بيع وتوريد قطع غيار السيارات -

هاماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباع -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  
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 299 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

تراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال  

اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات -، عن  11424برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها  ،رأس مالها     . 

 بيع وتوريد قطع غيار السيارات -

ها شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -المريوطية  -شارع زكى البطران )االورمان تراب سابقاً(  0نشاطها ، بجهة :   - 

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22تثماررقم نيرباي لالستثمار والتسويق العقاري   شركة  ،  الواردة بقانون االس -  665  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11200برقم  25255213،قيدت فى  125550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22ثماررقم الواردة بقانون االست  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الهرم -ش هدى شعراوي من القوميه العربية 8مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة :   

لجاهزهاتش بي لتصنيع المالبس ا -  666   H B   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اويئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في اله  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

قامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة، عن ا 11222برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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 300 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العياط -بجوار مسجد التوحيد  -نشاطها. ، بجهة : قريةبرنشت   

مصال و و توزيع و توريد وتسويق األدوية البشرية و البيطرية واضافات االعالف و األشركة  ،  بيع    MEDRA ميدرا -  667

 اللقاحات الطبيةبكافة انواعها

 واشكالها واالدوية المصنعة أو المركبه ومستخلصات الزيوت واالعشاب والمواد الطبيعية والمستحضرات البيطرية و

مختلف أنواعها و مستحضرات التجميل بكافة انواعها ومستلزماتالمستلزمات و األجهزة الطبية و المحاليل الطبيةب  

التالمعامل والمبيدات الحشرية البيطرية ومبيدات االفات الزراعية والمستحضرات الصيدليه الصلبة والسائلة و المكم  

، عن بيع و توزيع و توريد  11282برقم  25255212،قيدت فى  155550555الغذائية والمطهرات و إضافات   ،رأس مالها   

 وتسويق األدوية البشرية و البيطرية واضافات االعالف و األمصال و اللقاحات الطبيةبكافة انواعها

عشاب والمواد الطبيعية والمستحضرات البيطرية وواشكالها واالدوية المصنعة أو المركبه ومستخلصات الزيوت واال  

 المستلزمات و األجهزة الطبية و المحاليل الطبيةبمختلف أنواعها و مستحضرات التجميل بكافة انواعها ومستلزمات

التالمعامل والمبيدات الحشرية البيطرية ومبيدات االفات الزراعية والمستحضرات الصيدليه الصلبة والسائلة و المكم  

الوراق -وراق العرب  -شارع عبد القادر الخولى  11لغذائية والمطهرات و إضافات ، بجهة : ا  - 

 شركة  ،  األعالف السائلة و البودرات و البرمكسات والكيماويات العالجية فيما عدا الكيماويات   MEDRA ميدرا -  668

 الخطرة وتصنيع وتعبئة وتغليف وحفظ وتخزين كل ما سبق لدى الغير

مالتانهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمك  

 الغذائية والمطهرات الطبية امام الجهات المختصة

 التوكيالت التجارية

ينشئ تأسيس الشركة فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

، عن األعالف السائلة و  11282برقم  25255212،قيدت فى  155550555اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد   ،رأس مالها   

 البودرات و البرمكسات والكيماويات العالجية فيما عدا الكيماويات

 الخطرة وتصنيع وتعبئة وتغليف وحفظ وتخزين كل ما سبق لدى الغير

مالتراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكانهاء اج  

 الغذائية والمطهرات الطبية امام الجهات المختصة

 التوكيالت التجارية

سيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأ 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

الوراق -وراق العرب  -شارع عبد القادر الخولى  11اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ، بجهة :   - 
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 301 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شركة  ،  الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل   MEDRA ميدرا -  669

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تك  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

يةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ  

برقم  25255212،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها   

، عن الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل 11282  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون ل  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 -وراق العرب  -شارع عبد القادر الخولى  11مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : 

 - الوراق

 شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   MEDRA ميدرا -  670

عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ، 11282برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

الوراق -وراق العرب  -شارع عبد القادر الخولى  11نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،     THE UNITED EGYPTIAN MOROCCAN COMPANY MB TECH لشركة المصرية المغربية المتحدة -  671

رةوعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش  

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11052برقم  25255235،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

العجوزه -شارع شاهين  2نشاطها. ، بجهة :   - 

 -،  شركة     THE UNITED EGYPTIAN MOROCCAN COMPANY MB TECH لشركة المصرية المغربية المتحدة -  672

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

بر االنترنتالتسويق االلكترونى ع -  

 الدعاية واالعالن -

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس -  

،  11052برقم  25255235،قيدت فى  1555550555واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية   ،رأس مالها   

دريب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والت -عن   
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 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

االنترنتالتسويق االلكترونى عبر  -  

 الدعاية واالعالن -

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس -  

العجوزه -شارع شاهين  2واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ، بجهة :   - 

المتحدة لشركة المصرية المغربية -  673  THE UNITED EGYPTIAN MOROCCAN COMPANY MB TECH     ،  شركة

 ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

هايرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11052برقم  25255235،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

 ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

هاالتي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

العجوزه -شارع شاهين  2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة :   - 

يما اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)ف -شركة  ،     Future gate  فيوتشر جيت للخدمات التعليميه -  674

 ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (

هاتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان  -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

يذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم  -، عن  11033برقم  25255231،قيدت فى  35555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

عليم الثانوى (الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة الت  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 303 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المنطقه السياحيه -قسم اول اكتوبر -ش عبد السالم امين  42نشاطها. ، بجهة :   - 

،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات شركة    FOOD PLANET   فوود بالنت -  675  -  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات، عن اقامة وتشغي 11020برقم  25255231،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها     

-  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

ويها ااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الحى االول -المجاورة الثانية  -شارع العهد  341نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   P H  STORE    بى اتش ستور -  676

 الالزمة لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11328برقم  25255223،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 - 45شارع رقم  1223عقار -المجاورة الثامنة-هة : الحى الثالثنشاطها. ، بج  

ةشركة  ،  التسويق لدى الغير لالدوية والمستحضرات والمستلزمات واالجهزة الطبي   P H  STORE    بى اتش ستور -  677  

ةالتوريدات العمومية وباالخص توريد االدوية والمستحضرات والمستلزمات واالجهزة الطبي  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن التسويق لدى الغير لالدوية  11328برقم  25255223،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 والمستحضرات والمستلزمات واالجهزة الطبية

رات والمستلزمات واالجهزة الطبيةالتوريدات العمومية وباالخص توريد االدوية والمستحض  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  
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ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  

اكتوبر 2 - 45شارع رقم  1223عقار -المجاورة الثامنة-مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : الحى الثالث  

 شركة  ،  المقاوالت العامة   CIRCON ENGINEERING  سيركون الهندسية -  678

به قانونا التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  

 التوريدات العمومية

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

ا ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبم  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 105550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

، عن المقاوالت العامة 11222برقم  25255213،قيدت فى   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

احكام القوانين المنظمة لهذا الغرضب  . 

 - 423يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ، بجهة : مكتب رقم 

الشيخ زايد -اركان بالزا  - 4مبنى  -الدور الرابع   

شبيهةباعمالها شركة  ،  اعماال   CIRCON ENGINEERING  سيركون الهندسية -  679  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عل  

، عن اعماال شبيهةباعمالها 11222برقم  25255213،قيدت فى  105550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد -اركان بالزا  - 4مبنى  -الدور الرابع  - 423نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم   
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ول على لتجارة الذهب والتعدين   شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص الماسه -  680

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11402برقم  25255222،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةالسارية وعلى   

الجيزة -فيصل  -نشاطها. ، بجهة : الدور السادس لبرج زهرة اللبيني شارع اللبيني الرئيسي   - 

 .الماسه لتجارة الذهب والتعدين   شركة  ،  تجارة المصوغات الذهبية -  681

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 .التوريدات العمومية -

 المقاوالت العامة

 .ادارة واستغالل المحاجر والمناجم والتنقيب عن المعادن والتعدين

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن تجارة المصوغات الذهبية 11402برقم  25255222،قيدت فى  155550555مع   ،رأس مالها    . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 .التوريدات العمومية -

 المقاوالت العامة

 .ادارة واستغالل المحاجر والمناجم والتنقيب عن المعادن والتعدين

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الجيزة -فيصل  -مع ، بجهة : الدور السادس لبرج زهرة اللبيني شارع اللبيني الرئيسي   - 

لالحزمة الطبيه والرياضية -فيبرا مصر -  682       VIbra    شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االحزمه واالربطه الطبيه

 والرياضيهبجميع اشكالها وانواعها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها او,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االحزمه واالربطه  11425برقم  25255222،قيدت فى  188550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الطبيه والرياضيهبجميع اشكالها وانواعها
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 306 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشترا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   

الهرم -ش عبد الرحيم القناوي  0نشاطها. ، بجهة :   

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  -شركة  ،     GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  683 : 

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية -

ادي القديم طق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوتخطيط وإقامة وتنميه المنا

 فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا(

مناء فيلزتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سي -  

،  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء   ،رأس مالها   

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  -عن  : 

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد والمنتجات الغذائية -

ادي القديم مرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوتخطيط وإقامة وتنميه المناطق الع

 فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا(

ملزتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء في -  

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء ، بجهة : فيال   - 

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552لسنة  305شركة  ،  رقم    GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  684  

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ه من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمل -  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

و مراعاة قراررئيس  2552لسنة  305، عن رقم  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555أعمال   ،رأس مالها    -

 جمهوريه

5522لسنه  302مصر العربيةرقم   

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 307 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الترخيص بها

صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة -  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214أعمال ، بجهة : فيال  -  - 

د شركة  ،  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواع   GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  685

 . البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

هاب عليأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

، عن التوصيف والتحليل  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555يم   ،رأس مالها   أعمال التوصيف والتصم -

 . والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري -  

. 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214بجهة : فيال  أعمال التوصيف والتصميم ، -  - 

 شركة  ،  لشبكات نقل وتداول البيانات   GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  686

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

نترنتاالتصاالت وخدمات اال -  

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

(2553لسنه  24قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 308 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن لشبكات نقل وتداول البيانات 11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555إنشاء وإدارة مراكز   ،رأس مالها    -  

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

(2553لسنه  24ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة : فيال  -  - 

ريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا شركة  ،  التد   GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  687

 المعلومات

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىمحتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى  -  

 .العلمي والثقافي والفني

2512لسنة  22نشطة من خارج ق  -ا : 

 التوريدات العمومية -

 المقاوالت العامة -

 تسويق المنتجات الغذائية -

 الدعاية واالعالن -

اد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ، عن التدريب إلعد 11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555إقامة   ،رأس مالها    -

 المعلومات

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال -

وىمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رق -  

 .العلمي والثقافي والفني

2512لسنة  22نشطة من خارج ق  -ا : 

 التوريدات العمومية -

 المقاوالت العامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 309 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تسويق المنتجات الغذائية -

 الدعاية واالعالن -

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214إقامة ، بجهة : فيال  -  - 

شركة  ،  و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات    GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  688

 والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده(

بهذا حالة عدم التزام الشركة على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

،  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس  -

رض على عن و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفالت العامة ) بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل مع

 حده(

بهذا دم التزام الشركةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة ع  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ، بجهة : فيال  -  - 

ائر شركة  ،  والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات انتاج وتصميم الدو   Brightsolutions   برايت للحلول المتقدمه -  689

 االلكترونيه

و ادارة شبكات نقل و تداول البياناتتنفيذ  -  

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

ية ودعم ريادة األعمالحاضنات األعمال التكنولوج - . 

   األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك   ،رأس مالها -

، عن والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات انتاج وتصميم الدوائر  11322برقم  25255218،قيدت فى  4555550555

 االلكترونيه

ة شبكات نقل و تداول البياناتتنفيذ و ادار -  

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

م ريادة األعمالحاضنات األعمال التكنولوجية ودع - . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 310 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 - 2ه رقم األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك ، بجهة : شق -

اكتوبر 2 -مدينه الشيخ زايد  - 11الحي  - 2المجاوره  - 41عماره رقم   

ه المحتوىشركة  ،  رقمن   Brightsolutions   برايت للحلول المتقدمه -  690  

 .العلمي والثقافي والفني

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 اعداد االبحاث العلمية

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

المال بالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

، عن رقمنه  11322برقم  25255218،قيدت فى  4555550555من قانون سوق رأس المال   ،رأس مالها    22عليها في المادة 

 المحتوى

 .العلمي والثقافي والفني

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 اعداد االبحاث العلمية

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

المال تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس  

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص

مدينه الشيخ زايد  - 11الحي  - 2المجاوره  - 41عماره رقم  - 2مال ، بجهة : شقه رقم من قانون سوق رأس ال 22عليها في المادة 

اكتوبر 2 -  

 . (شركة  ،  والئحته التنفيذية   Brightsolutions   برايت للحلول المتقدمه -  691

ااعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال  

، عن والئحته التنفيذية 11322برقم  25255218،قيدت فى  4555550555نشاطها  ،رأس مالها    ) . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 311 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -مدينه الشيخ زايد  - 11الحي  - 2المجاوره  - 41عماره رقم  - 2ا ، بجهة : شقه رقم نشاطه  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22قناديلي للتنمية الزراعية والمقاوالت العامة   شركة  ،  بقانون االستثماررقم  -  692  

ذات القانوناالنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة ب . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 ً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقا  

، عن  11012برقم  25255231،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22بقانون االستثماررقم   

القانون االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

اطالعي -القطوري  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : اول طريق مصر اسيوط الزراعي القديم   - 

و  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم -شركة  ،     PALA باال إلدارة المطاعم والكافيهات وتحضير الوجبات الجاهزة -  693

 الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

ةإقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والحفالت العامة والمؤتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخيص الالزم -  

 .(لكل معرض على حدة

إلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -ا  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

ة و تشغيل و ادارة المطاعم و اقام -، عن  11022برقم  25255231،قيدت فى  1555550555الترخيص   ،رأس مالها   

 الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

ةإقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والحفالت العامة والمؤتمرات والندوات )بشرط استصدار التراخيص الالزم -  

 .(لكل معرض على حدة

إلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -ا  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 312 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

هرامحدائق اال -من شارع الجيش  -ح  2عقار رقم  -الترخيص ، بجهة : الدور االرضى   - 

 شركة  ،  بها   PALA باال إلدارة المطاعم والكافيهات وتحضير الوجبات الجاهزة -  694

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوا يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كم  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن بها 11022برقم  25255231 ،قيدت فى 1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ا بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

حدائق االهرام -من شارع الجيش  -ح  2عقار رقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى   - 

اجن واألعالف   شركة  ،  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوالبساتين للدو -  695  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها  11132برقم  25255258،قيدت فى  55555055515نشاطها.  ،رأس مالها   

 او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -شارع الملك فيصل  -التعاون  -ج التعاون بالزا  222ها. ، بجهة : نشاط  - 

التفريخ أو  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو -البساتين للدواجن واألعالف   شركة  ،   -  696

 .إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

لتصنيع لدى الغير لالعالف ومشتقاتها -ا  

 التصنيع لدى الغير لالدوية البيطرية ومستلزمات االنتاج الداجنى -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التصدير -

هاشبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال -  
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 313 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،قيدت فى  15555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   ،رأس مالها   

لبيض تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج ا -، عن  11132برقم  25255258

 .أو التسمين أو اللحوم

لتصنيع لدى الغير لالعالف ومشتقاتها -ا  

 التصنيع لدى الغير لالدوية البيطرية ومستلزمات االنتاج الداجنى -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التصدير -

هايهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب -  

شارع الملك  -التعاون  -ج التعاون بالزا  222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ، بجهة : 

الهرم -فيصل   - 

2512لسنة  22تامر احمد ماهر محمود ابو حسين وشريكه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  697 : 

ةواد الغذائيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرتجاره الجمله والتجزئه للم -  

و مراعاة قراررئيس 2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302جمهوريه مصر العربية رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 توريد المواد الغذائية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  11182برقم  25255211،قيدت فى  3555550555الشرط   ،رأس مالها    : 

ةه للمواد الغذائيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرتجاره الجمله والتجزئ -  

و مراعاة قراررئيس 2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302جمهوريه مصر العربية رقم   

2512 لسنة 22انشطة من خارج ق  : 

 توريد المواد الغذائية -

بهذاعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

العجوزه -المهندسين  -ش وادى النيل  22الشرط ، بجهة :   - 

ط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون تامر احمد ماهر محمود ابو حسين وشريكه   شركة  ،  يسق -  698

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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 .نشاطها

ون ، عن يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقان 11182برقم  25255211،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

ان ال تتمتع على 2512لسنة  22االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العجوزه -المهندسين  -ش وادى النيل  22نشاطها. ، بجهة :   - 

وان عمر جروب للصناعة والتجارة -أى  -  699                                                  A - ONE OMAR GROUP    شركة  ،  مع

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

غيرها التي تزاول اعماال  ، عن مع الشركات و 11202برقم  25255213،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار  

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة محور خدمى ثانى  - 222نشاطها. ، بجهة : مصنع بالقطعة رقم   

المقاوالت العامة -شركة  ،     FASTCONTRACTING         فاست للمقاوالت -  700  

 التوريدات العمومية -

هاة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشرك -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المقاوالت العامة -، عن  11030برقم  25255231،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية -

هاتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة اح  
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اوسيم -ش ابو بكر الصديق متفرع من الحفرية  25نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   BRAND M&H براند ام اتش -  701

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

لفة او تشتريها او، عن لها ان تندمج في الهيئات السا 11141برقم  25255258،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ش حافظ حسن 2نشاطها. ، بجهة :   - 

لتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناا -شركة  ،     BRAND M&H براند ام اتش -  702  

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(1822لسنة  125التوكيالت التجارية ) تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 تأجير واستئجار المعدات ) فيما عدا التأجير التمويلى (

ت المحمولتجارة وتوزيع اكسسوارا -  

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

 25255258،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   ،رأس مالها   

عامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالتجارة ال -، عن  11141برقم   

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(1822لسنة  125التوكيالت التجارية ) تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

 تأجير واستئجار المعدات ) فيما عدا التأجير التمويلى (

 تجارة وتوزيع اكسسوارات المحمول -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

ش حافظ حسن 2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ، بجهة :   - 

.1شركة انطالقة   شركة  ،   -  703 م والتصمي أعمال التوصيف والتحليل 

 .للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج المحتوىاإللكتروني بصوره  .2

 المحتلفة من صوت وصورة وبيانات
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إنشاء وإدارة مراكزالتدريب إلعداد  .3

 .الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات  .4

مجال المعلومات واالتصاالت وتطويرها والدراسات المتخصصه فى  

تقديم االستشارات فى مجال الموارد  .5

مالها    البشرية ومجال التسويق االلكترونى ) كل ما سبق فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالية وكذا االستشارات   ،رأس

.1، عن  11021برقم  25255231،قيدت فى  05550555 م ل والتصميأعمال التوصيف والتحلي 

 .للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج المحتوىاإللكتروني بصوره  .2

 المحتلفة من صوت وصورة وبيانات

إنشاء وإدارة مراكزالتدريب إلعداد  .3

 .الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات  .4

ى مجال المعلومات واالتصاالت وتطويرهاوالدراسات المتخصصه ف  

تقديم االستشارات فى مجال الموارد  .5

هة : الوحدة رقمالبشرية ومجال التسويق االلكترونى ) كل ما سبق فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالية وكذا االستشارات ، بج  

( B-06 )  ـ بيفرلى هيلز ـ الشيخ زايد  ـ مشروع سوديك ـ الجيزة  2بالبوليجان مبنى  

ستحواذ وكذا شركة  ،  القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال واال   شركة انطالقة -  704

من قانون  22االستشارات المالية عن االوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 .( سوق المال والئحتة التنفيذية

افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدة مع  .  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش   

ناسبة ات المتعلقة بالتقييم بم، عن القانونية واالستشارات والدراس 11021برقم  25255231،قيدت فى  05550555،رأس مالها     

ة زيادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالي

من قانون سوق المال والئحتة التنفيذية 22المنصوص عليها فى المادة   ). 

شاط على حدةمع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل ن  .  

اطها ، بجهة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ـ بيفرلى هيلز ـ الشيخ زايد  ـ مشروع سوديك ـ الجيزة  2بالبوليجان مبنى  ( B-06 ) : الوحدة رقم  

احىسكاى سيريا للتسويق السي -  705  sky Syria for tourism marketing    شركة  ،  والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام

   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

رية مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا، عن والئحتة التنفيذية مع  11181برقم  25255211،قيدت فى  155550555

سنتر الخلود132 -132مكتب  3مج  1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الحى   - 

انونامسموح به قالمصريه االيطالية)ايطال جيت ( للتوريدات العموميه   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو  -  706  

 التوريدات العمومية

 صيانه المطابخ الفندقيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 317 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولسالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  ، عن التجارة 11402برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا

 التوريدات العمومية

 صيانه المطابخ الفندقيه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 12حي ال -المجاوره الخامسه - 44نشاطها. ، بجهة : عماره   

ية واالالت ميديك فارم للتجارة والتنمية الزراعيه   شركة  ،  تجارة االسمدة والمبيدات والبذور وتقاوي الحاصالت الزراع -  707

 ومعدات ومستلزمات التنمية الزراعية واالعالف

 ومستلزمات االنتاج الحيواني والداجني والمواد الغذائية والحاصالت الزراعية

ارة المشروعاتإد  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 التوريدات العمومية

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة

، عن تجارة االسمدة والمبيدات والبذور  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555تقديم خدمات النظافة   ،رأس مالها   

 وتقاوي الحاصالت الزراعية واالالت ومعدات ومستلزمات التنمية الزراعية واالعالف

يةومستلزمات االنتاج الحيواني والداجني والمواد الغذائية والحاصالت الزراع  

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 التوريدات العمومية

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 318 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

فيصل -شمحمد متولى الشعراوي  -برج القصاص  - 352م خدمات النظافة ، بجهة : شقة تقدي  - 

االراضي ميديك فارم للتجارة والتنمية الزراعيه   شركة  ،  والتطهير و ابادة الحشرات و القوارض للمبانى والمنشات و -  708

 . الزراعية

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوا  

، عن والتطهير و ابادة الحشرات و القوارض للمبانى  11422برقم  25255222،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 . والمنشات واالراضي الزراعية

اجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين  

فيصل -شمحمد متولى الشعراوي  -برج القصاص  - 352نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

 شركة  ،  او تشتريها او   PSM Projects Supply Management  بي أس أم إلدارة المشروعات -  709

ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن او تشتريها او 11012برقم  25255231،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

قسم الدقي -المهندسين  -ميدان الثورة  - 2عمارة رقم  -الدور الثالث  - 31نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

عاتبي أس أم إلدارة المشرو -  710   PSM Projects Supply Management     ،  ادارة المشروعات -شركة  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 المقاوالت العامة -

 التوريدات العمومية -

 مقاوالت اعمال الصيانة والتركيبات الخاصةبتجهيز المباني -

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 319 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لها   الهيئات السالفة   ،رأس ما او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

ادارة المشروعات -، عن  11012برقم  25255231،قيدت فى  055550555  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 المقاوالت العامة -

 التوريدات العمومية -

الت اعمال الصيانة والتركيبات الخاصةبتجهيز المبانيمقاو -  

 التصدير -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

 - 31قة ات السالفة ، بجهة : شاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

قسم الدقي -المهندسين  -ميدان الثورة  - 2عمارة رقم  -الدور الثالث   - 

شركة  ،  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    GARDANIA جاردينيا للصناعة وتطبيقات الحاسب االلى -  711

 شبيهةباعمالها

يها اوها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرض  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  11032برقم  25255231،قيدت فى  055550555الها   نشاطها.  ،رأس م

 اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

انون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام الق  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم -حدائق االهرام  -البوابة الثانية القديمة -هـ  214نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

ى راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علشركة  ،  م   Abrag   أبراج لالنتاج الفني -  712

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11324برقم  25255223،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الزمة لمباشرةالسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

اكتوبر 2 -الحي االول  -ش السنترال  - 1122عماره  - 1نشاطها. ، بجهة : شقه   

و المسرحيات و  شركة  ،  االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو   Abrag   أبراج لالنتاج الفني -  713

 المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و

مونتاج -دوبالج  -ميكساج  -صوت -عمال الفنيه من )تصويركافة اال  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 320 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الفالم السينمائيه و ، عن االنتاج الفنى و التوزيع ل 11324برقم  25255223،قيدت فى  1555550555مع   ،رأس مالها   

 التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و

مونتاج -دوبالج  -ميكساج  -صوت -كافة االعمال الفنيه من )تصوير  

الهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اكتوبر 2 -الحي االول  -ش السنترال  - 1122عماره  - 1مع ، بجهة : شقه   

لتوريدات والمقاوالت العامه   شركة  ،  االستثمار العقارىالفرسان ل -  714  . 

 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن االستثمار  11300برقم  25255218دت فى ،قي 25555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها   ،رأس مالها   

 . العقارى

 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 1225لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

اكتوبر 2 -ن فدا 21اسكان عائلي  - 1او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، بجهة : عماره   

سالفة او الفرسان للتوريدات والمقاوالت العامه   شركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال -  715

 تشتريها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 321 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  

 .نشاطها

، عن في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  11300برقم  25255218،قيدت فى  25555550555،رأس مالها     

 الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -فدان  21اسكان عائلي  - 1نشاطها. ، بجهة : عماره   
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And Software Engineering   شركة  ،  التسويق االلكتروني عبر االنترنت 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

هان الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن  11122برقم  25255215،قيدت فى  055550555لوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام القوانين وال

 التسويق االلكتروني عبر االنترنت

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

هالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشيخ زايد -الحي الرابع  - 24فيال  -الدور االول  - 4ئح والقرارات السارية ، بجهة : شقة مع مراعاة احكام القوانين واللوا  - 
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And Software Engineering   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11122برقم  25255215،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

دالشيخ زاي -الحي الرابع  - 24فيال  -الدور االول  - 4نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   Qura  Power  كيورا بور -  718

 التوريدات العمومية

 توريد المستلزمات الطبية

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 322 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التصدير

 .التوكيالت التجاريه

نظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان ت 1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 اعداد التصميمات الهندسية

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو  11232برقم  25255213،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

 مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 توريد المستلزمات الطبية

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 التصدير

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

يمات الهندسيةاعداد التصم  

خلف مستشفى الرمد -ش البطل احمد حمدي  41يجوز للشركة ان ، بجهة :   

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي    Qura  Power  كيورا بور -  719

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  11232برقم  25255213،قيدت فى  0555155555نشاطها  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

خلف مستشفى الرمد -ش البطل احمد حمدي  41نشاطها ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 323 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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AND      COMMERCIAL       AGENCIES   شركة  ،  قامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة وإصالح االجهزة المنزلية 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125قم تلتزم الشركةبإحكام القانون ر  

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 1555550555اي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

، عن قامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة وإصالح االجهزة المنزلية 11225برقم  25255212،قيدت فى   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

القطعةرقم  - A03 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، بجهة : مبنى

اكتوبر 2 -التوسعات الشمالية -المنطقة الخامسه بالمطورين  - 152  
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AND      COMMERCIAL       AGENCIES   شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها 

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن تزاول اعماال شبيهةباعمالها 11225برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

يها اواو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -التوسعات الشمالية -المنطقة الخامسه بالمطورين  - 152القطعةرقم  - A03 نشاطها. ، بجهة : مبنى  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية -شركة  ،     COPYSYSTEM  كوبى سيستم -  722  

هاو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 324 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس  

 .نشاطها

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /  -، عن  11212برقم  25255212،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

هاع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه م -  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق  

الهرم -فيصل  -المريوطية  -شارع رمضان بيومي  12نشاطها. ، بجهة :   - 

ات شركة  ،  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيان   Axon    Analytica     اكسون اناالتيكا -  723

ت بمختلف أنواعهاوالتطبيقا . 

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

ة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدار  . 

برقم  25255223،قيدت فى  185550555إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت   ،رأس مالها   

ف أنواعها، عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختل 11325 . 

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

غرفه - 2إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت ، بجهة : مكتب   F15 -  جامعة النيل  -الدور الثاني- 

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -ميدان جهينه  

 .شركة  ،  المعلومات واالتصاالت وتطويرها   Axon    Analytica     اكسون اناالتيكا -  724

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال

 أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية

 .واإلدارية للمصانع

لى شهادات الخبرةتاهيل الشركات للحصول ع  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 325 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   ،رأس ما

، عن المعلومات واالتصاالت وتطويرها 11325برقم  25255223،قيدت فى  185550555 . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال

 أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية

 .واإلدارية للمصانع

ات الخبرةتاهيل الشركات للحصول على شهاد  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 - 2كتب او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ، بجهة : م

الشيخ زايد -يوليو  22محور  -ميدان جهينه -جامعة النيل  - الدور الثاني - F15 غرفه  

 شركة  ،  او تشتريها او   Axon    Analytica     اكسون اناالتيكا -  725

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع  

، عن او تشتريها او 11325برقم  25255223،قيدت فى  185550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

يص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ  

غرفه - 2نشاطها. ، بجهة : مكتب   F15 -  الشيخ زايد -يوليو  22محور  -ميدان جهينه -جامعة النيل  -الدور الثاني  

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون   Packing    باكينج لصناعة الكرتون -  726

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

لكرتون، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ا 11424برقم  25255222،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اودمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تن  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 326 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

بوالق الدكرور -ش زكي السيسي  32نشاطها. ، بجهة :   

ركة دار منير للتسويق العقارى   شركة  ،  التسويق العقارىش -  727  . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولسالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ق العقارى، عن التسوي 11155برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الهرم-حدائق االهرام -ص32نشاطها. ، بجهة :   

سموح به قانوناشركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو م   Romeo  Stores روميو ستورز -  728  

 تجاره اجهزة المحمول واكسسوارتها وتقديم خدمات المحمول

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوالهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ،  11414برقم  25255224،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا

 تجاره اجهزة المحمول واكسسوارتها وتقديم خدمات المحمول

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  

 اول -امام مدرسه محمد هشام اسماعيل التجاريه بنات  -برج بانوراما االهرام  -يسار المدخل  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضي 

حي الهرم -متفرع من شارع الهرم  -شارع زغلول   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 327 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ت ديم خدمات النظافة وابادة الحشراشركةدار الخبرة المصرية لمكافحة اآلفات )القوارض والحشرات(   شركة  ،  تق -  729

 والقوارض

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

ا اويهاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

بادة الحشرات والقوارض، عن تقديم خدمات النظافة وا 11255برقم  25255211،قيدت فى  155550555،رأس مالها       

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذل  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -مدينة الفردوس  - 252عمارة  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى  - 

العموميةإى اس انترناشيونال تك للتوريدات  -  730                                                                     E  S  INTERNATIONAL  

TECH   شركة  ،  التوريدات العمومية 

 مقاوالت اعمال تجهيزات غرف التبريد والسوبر ماركت وانظمة الحريق والمراقبة

2553نه لس 24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام  

، عن التوريدات العمومية 11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها     

 مقاوالت اعمال تجهيزات غرف التبريد والسوبر ماركت وانظمة الحريق والمراقبة

2553نه لس 24مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الدقى -شارع الزهراء من شارع عمان  02مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :   

  E  S  INTERNATIONAL                                                                    إى اس انترناشيونال تك للتوريدات العمومية -  731

TECH   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 328 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11222برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -شارع الزهراء من شارع عمان  02ا. ، بجهة : نشاطه  

شارات )فيما التكنولوجيه لالستشارات والتدريب وادارة المشروعات والصيانة والتوريدات العمومي   شركة  ،  تقديم االست -  732

 عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

ستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواال  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 إدارة المشروعات

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه  2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

، عن تقديم االستشارات  11302برقم  25255218،قيدت فى  15550555اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب   ،رأس مالها   

 )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

كذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالستحواذ و  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 إدارة المشروعات

ا ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لم 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

بنى سويف الجديدة -بجوار مسجد ينى سويف الجديدة  -سابقاً(  11اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب ، بجهة : ش محمد عرفة)  - 

ارد البشرية والتكنولوجيه لالستشارات والتدريب وادارة المشروعات والصيانة والتوريدات العمومي   شركة  ،  وتنمية الم -  733

 وعلى االخص فى مجاالت العلوم التجارية واالدارية ومجاالت

 التفصيل والتطريز

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس

 (الدولية

 . اقامة وتشغيل وادارة معاهد التعليم الفني

مركز لخدمة وصيانة االالت والمعدات واالجهزة الخاصةبالمعامل والورش واالجهزة المعملة الخاصةاقامة وتشغيل   

ها   بالمعامل ومؤسسات التعليم والمنشآت الصحية واجهزة التكييف والمبردات والسخانات والطابعات ومكينات   ،رأس مال

البشرية وعلى االخص فى مجاالت العلوم التجارية ، عن وتنمية الموارد  11302برقم  25255218،قيدت فى  15550555

 واالدارية ومجاالت

 التفصيل والتطريز

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 329 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 (الدولية

 . اقامة وتشغيل وادارة معاهد التعليم الفني

 اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة االالت والمعدات واالجهزة الخاصةبالمعامل والورش واالجهزة المعملة الخاصة

محمد  بالمعامل ومؤسسات التعليم والمنشآت الصحية واجهزة التكييف والمبردات والسخانات والطابعات ومكينات ، بجهة : ش

بنى سويف الجديدة -ة بجوار مسجد ينى سويف الجديد -سابقاً(  11عرفة)  - 

 التكنولوجيه لالستشارات والتدريب وادارة المشروعات والصيانة والتوريدات العمومي   شركة  ،  التصوير -  734

 وأجهزة الحاسب االلى والالب والفاكس

 التوريدات العمومية

االتي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها   

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  

 .نشاطها

، عن التصوير 11302برقم  25255218،قيدت فى  15550555،رأس مالها       

 وأجهزة الحاسب االلى والالب والفاكس

 التوريدات العمومية

اي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

شركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال  

بنى سويف الجديدة -بجوار مسجد ينى سويف الجديدة  -سابقاً(  11نشاطها. ، بجهة : ش محمد عرفة)  - 

ة شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك   Trending    تريندينج لألغذية والمشروبات -  735

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  11345برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 0مدخل  -سيتي ووك  مول -وصلة دهشور - 2و2نشاطها. ، بجهة : محل رقم   

   SWIFT  FOR  MEDIATION   AND                                                           سويفت للوساطة والترجمة -  736

TRANSLATION   شركة  ،  القيام باعمال الترجمة الفورية 

وريدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / الت  

 تجارة المعدات الكهربائية وااللكترونية ومواد البناء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 330 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 القيام اعمال التشطيبات والديكور

 بيع وتاجير المعدات الثقيلةبكافة انواعها )عدا التاجير التمويلي(

 توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق

ركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشريةاقامة وتشغيل م  

برقم  25255252،قيدت فى  15555550555تقديم خدمات النظافة والتعقيم والتطهير ومكافحة اآلفات والحشرات   ،رأس مالها   

، عن القيام باعمال الترجمة الفورية 11122  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 تجارة المعدات الكهربائية وااللكترونية ومواد البناء

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 القيام اعمال التشطيبات والديكور

 بيع وتاجير المعدات الثقيلةبكافة انواعها )عدا التاجير التمويلي(

يد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريقتور  

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 2برج رقم -بالدور الثالث فوق االرضى 2تقديم خدمات النظافة والتعقيم والتطهير ومكافحة اآلفات والحشرات ، بجهة : الوحدة رقم 

ابراج سيتي ستارز-( 48-3قطعةرقم )  

اكتوبر 2 -حور المركزى الم-اكتوبر  

   SWIFT  FOR  MEDIATION   AND                                                           سويفت للوساطة والترجمة -  737

TRANSLATION   شركة  ،  والقوراض 

 ادارة وتنسيق وتجميل وصيانة الحدائق والطرق والميادين )الالند سكيب(

سيارات بكافة انواعها )فيما عدا التاجير التمويلى والليموزين(تاجير واستئجار ال  

 اقامة وتنظيم الحفالت العامة والمؤتمرات

 التسويق العقارى

 الوساطة في إنهاء االعمال االدارية امام الجهات الغير حكومية

ازاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت  

،قيدت فى  15555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

، عن والقوراض 11122برقم  25255252  

 ادارة وتنسيق وتجميل وصيانة الحدائق والطرق والميادين )الالند سكيب(

كافة انواعها )فيما عدا التاجير التمويلى والليموزين(تاجير واستئجار السيارات ب  

 اقامة وتنظيم الحفالت العامة والمؤتمرات
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 331 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التسويق العقارى

 الوساطة في إنهاء االعمال االدارية امام الجهات الغير حكومية

ااال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم  

-بالدور الثالث فوق االرضى 2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : الوحدة رقم 

ابراج سيتي ستارز-( 48-3قطعةرقم ) 2برج رقم   

اكتوبر 2 -المحور المركزى -اكتوبر  

   SWIFT  FOR  MEDIATION   AND                                                           سويفت للوساطة والترجمة -  738

TRANSLATION   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك  

، عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 11122برقم  25255252،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ابراج سيتي ستارز-( 48-3قطعةرقم ) 2برج رقم -بالدور الثالث فوق االرضى 2نشاطها. ، بجهة : الوحدة رقم   

اكتوبر 2 -المحور المركزى -اكتوبر  

محمد سرحان وشركاه   شركة  ،  وفى حالة عدم التزام الشركة حسن محمد احمد -  739  

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

للوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين وا  

، عن وفى حالة عدم التزام الشركة 11281برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

،وكذا التتمتع 2512ه لسن 22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

د االورامامام معه -الحادقه -برج االخوة  -نشاطها. ، بجهة : الدور التاني   

2512لسنة  22رقمى للحلول المتكاملة والبرمجيات الحديثة   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  740 : 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهامعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم ال -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -
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 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

، عن  11332برقم  25255212،قيدت فى  1555550555والتدريب   ،رأس مالها   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  -

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  : 

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -

ب عليهامعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم ال -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

الهرم -ش الهرم الرئيسى  328عقار  -والتدريب ، بجهة : شقة بالدور الثانى إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  -  

 . رقمى للحلول المتكاملة والبرمجيات الحديثة   شركة  ،  عليها -  741

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

لمتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات ا - . 

، عن عليها 11332برقم  25255212،قيدت فى  1555550555حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة   ،رأس مالها    -  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

تصاالت وخدمات االنترنتاال -  

ناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الص -  

. 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

صة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخص - . 

الهرم -ش الهرم الرئيسى  328عقار  -حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة ، بجهة : شقة بالدور الثانى  -  

 .رقمى للحلول المتكاملة والبرمجيات الحديثة   شركة  ،  األعمال -  742

وىنصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي م -  
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 333 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .العلمي والثقافي والفني

 تجارة الجملة والتجزئةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

و مراعاة قراررئيس جمهوريه 2552نة لس 305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

، عن األعمال 11332برقم  25255212،قيدت فى  1555550555انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية   ،رأس مالها    - . 

وىة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصور -  

 .العلمي والثقافي والفني

 تجارة الجملة والتجزئةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

مراعاة قراررئيس جمهوريه و 2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  302مصر العربيةرقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

الهرم -ش الهرم الرئيسى  328عقار  -انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية ، بجهة : شقة بالدور الثانى  -  

مى او رقمى للحلول المتكاملة والبرمجيات الحديثة   شركة  ،  الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى او اعال -  743

 اعالنى

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

بهذاةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشرك  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

،قيدت  1555550555رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها   ،

، عن الخاصةبالشركة فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالمى او اعالنى 11332برقم  25255212فى   

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

هذابعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 328ار عق -ة : شقة بالدور الثانى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ، بجه

الهرم -ش الهرم الرئيسى   

 رقمى للحلول المتكاملة والبرمجيات الحديثة   شركة  ،  التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  744

اويها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  
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 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اعمالها، عن التي تزاول اعماال شبيهةب 11332برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة   

الهرم -ش الهرم الرئيسى  328عقار  -نشاطها. ، بجهة : شقة بالدور الثانى   

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    Gazelle 3D Tech    الغزاله ثري دي تك -  745

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  11241برقم  25255213،قيدت فى  20555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوتندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المهندسين -ش االشجار 0 - 2نشاطها. ، بجهة : شقة   

 -AFRICAN LEADERS CONTRACTORS AND ENGINEERING الرواد االفارقه للمقاوالت الهندسية)ايه ال سى ( -  746

ALC    نية تقديم االستشارات الهندسية ) فيما عدا االستشارات القانو -شركة  ،  المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

شطة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية أل واالستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة

 -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ( 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

دا التاجير اش وحفارات وسيارات نقل ثقيل فيما عتأجير وبيع المعدات الثقيلة من أون -تجارة مواد البناء  -التوريدات العمومية 

 -، عن المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  11441برقم  25255220،قيدت فى  1055550555التمويلي   ،رأس مالها   

المال واالستحواذ  رأس تقديم االستشارات الهندسية ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة

من  22 وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة

اش ن أونتأجير وبيع المعدات الثقيلة م -تجارة مواد البناء  -التوريدات العمومية  -قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية (

ب حدائق األهرام  24بالعقار رقم  -الدور الثالث  -(  8وحفارات وسيارات نقل ثقيل فيما عدا التاجير التمويلي ، بجهة : شقة رقم ) 

الهرم -  - 

 -AFRICAN LEADERS CONTRACTORS AND ENGINEERING الرواد االفارقه للمقاوالت الهندسية)ايه ال سى ( -  747

ALC     ،  تشغيل إقامة أو إدارة و -تقديم خدمات التعهيد  -التصدير والتوكيالت التجارية  -التصميمات الهندسية  اعداد -شركة

ية وفقا للقوانين وصيانة محطات وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية لحساب الغير بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعن

 1055550555تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات المخازن.  ،رأس مالها    -المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون 

 -عهيد تقديم خدمات الت -التصدير والتوكيالت التجارية  -اعداد التصميمات الهندسية  -، عن  11441برقم  25255220،قيدت فى 

يص من اب الغير بعد الحصول علي ترخإقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية لحس
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 335 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

المخازن. ، بجهة  تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات -الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون 

الهرم -ب حدائق األهرام  24بالعقار رقم  -الدور الثالث  -(  8: شقة رقم )   - 

,كما يجوز  ستلزمات الصناعية   شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارجالسالمة لتجارة الم -  748

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  

 .نشاطها

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  11432برقم  25255220،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مدينه السادس من اكتوبر -الحي الخامس  1133نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم   - 

اد والتصديرالسالمة لتجارة المستلزمات الصناعية   شركة  ،  االستير -  749  

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

امة فيما هو مسموح به قانوناالتجارة الع  

 التوريدات العمومية

 تجارة مستلزمات الورش الصناعية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

د والتصدير، عن االستيرا 11432برقم  25255220،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها     

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

مة فيما هو مسموح به قانوناالتجارة العا  

 التوريدات العمومية

 تجارة مستلزمات الورش الصناعية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

مدينه السادس من اكتوبر -الحي الخامس  1133او ، بجهة : القطعه رقم   - 
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شركة    AGROLEAP               FOR  AGRICUL               TURE     DEVELOPMENT     اجروليب للتنمية الزراعية -  750

ور،  تجارة وتوزيع المواد والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والكيماويات فيما عدا الكيماويات الخطرة واالسمدة والبذ   

 والمبيدات

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

، عن  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

 تجارة وتوزيع المواد والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والكيماويات فيما عدا الكيماويات الخطرة واالسمدة والبذور

 والمبيدات

اجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهي  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

المجاورة جنوب  - 28عقاررقم  -بالدور االرضى  3مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة رقم 

اكتوبر 2 -ابنى بيتك  2منطقة  -طريق الواحات   

شركة    AGROLEAP               FOR  AGRICUL               TURE     DEVELOPMENT     اجروليب للتنمية الزراعية -  751

،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  11422برقم  25255222،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

اكتوبر 2 -ابنى بيتك  2منطقة  -المجاورة جنوب طريق الواحات  - 28قاررقم ع -بالدور االرضى  3نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   

   Swimn   Academy                                                         سويمن اكاديمي الدارة وانشاء وتشغيل المنشأت الرياضية -  752

لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةشركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع  

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  11422برقم  25255222،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ع من شارع العمدة القديم المريوطيةشارع محمد عبدالمنعم متفر 4نشاطها. ، بجهة :   

   Swimn   Academy                                                         سويمن اكاديمي الدارة وانشاء وتشغيل المنشأت الرياضية -  753

اصه اويه او انشاء االنديه الخشركة  ،  خدمات المجال الرياضى وتشمل االداره او التسويق او التشغيل او اداره األلعاب الرياض  

 االكاديميات او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن خدمات المجال الرياضى وتشمل االداره او  11422برقم  25255222،قيدت فى  2055550555مع مراعاة   ،رأس مالها   

ه او انشاء االنديه الخاصه اوالتسويق او التشغيل او اداره األلعاب الرياضي  
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 337 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االكاديميات او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اولها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

شارع محمد عبدالمنعم متفرع من شارع العمدة القديم المريوطية 4مع مراعاة ، بجهة :   

والتسويق العقارىشركة  ،  االستثمار    Broker  HubEgypt               بروكرز هب مصر -  754  

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

، عن االستثمار والتسويق العقارى 11012برقم  25255235،قيدت فى  125550555،رأس مالها       

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 2شقة  3مج -11ب الحى 15نشاطها. ، بجهة :   - 

22انشطه داخل ق  -هيثم عبد الناصر عبد الغني احمد وشركاه   شركة  ،   -  755 : 

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305لصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق ا  

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -

22انشطه داخل ق  -، عن  11023برقم  25255231،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      - : 

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305لصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق ا  

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -

الحي الرابع -المجاوره االولي  - 182، بجهة : عماره  -  - 

السالالت  الغني احمد وشركاه   شركة  ،  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاجهيثم عبد الناصر عبد  -  756

 .أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

22انشطه خارج ق  - : 

صرف ( –مياه  –شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء  -  

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم مع   

2552لسنه   

ركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش  

، عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان  11023برقم  25255231،قيدت فى  3555550555بهذا   ،رأس مالها   

 .ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

22انشطه خارج ق  - : 

صرف ( –مياه  –األساسية) كهرباء  شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق -  

302مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه   

ركةتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الش  

الحي الرابع -المجاوره االولي  - 182بجهة : عماره بهذا ،   - 

بقانون  هيثم عبد الناصر عبد الغني احمد وشركاه   شركة  ،  الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة -  757

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22االستثماررقم   

اردة بذات القانوناألنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الو  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 ، عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 11023برقم  25255231،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

،وكذا التتمتع 2512لسنه  22اررقم الواردة بقانون االستثم  

 األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ي الرابعالح -المجاوره االولي  - 182نشاطها. ، بجهة : عماره   - 

 . مودرن فيوتشر للتنمية العقارية   شركة  ،  االستثمار العقارى -  758
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يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىتستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

، عن  11218برقم  25255212،قيدت فى  055555550555ها   ،رأس مال   1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 . االستثمار العقارى

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىطرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 302وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

 - 2المجاورة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى  2، بجهة : شقة رقم  1822لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 - الشيخ زايد

1822لسنه  125مودرن فيوتشر للتنمية العقارية   شركة  ،  فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  -  759  

اله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول علىفى شان تنظيم اعمال الوك  

 التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

صرف (–مياه  –و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء  شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها  

،قيدت فى  055555550555مراعاه قراررئيس   ،رأس مالها   2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

1822لسنه  125، عن فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  11218برقم  25255212  

كاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول علىفى شان تنظيم اعمال الو  

 التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

صرف (–مياه  –ا و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليه  

عمارة  -بالدور االرضى  2مراعاه قراررئيس ، بجهة : شقة رقم 2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

الشيخ زايد - 2المجاورة  - 12الحى  - 122  - 

302مصر العربيه رقم مودرن فيوتشر للتنمية العقارية   شركة  ،  جمهوريه  -  760  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 340 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2552لسنه   

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارساقامة وتشغيل وادارة المدارس وتق  

 (الدولية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

302ربيه رقم ، عن جمهوريه مصر الع 11218برقم  25255212،قيدت فى  055555550555  

2552لسنه   

 تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

دمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارساقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخ  

 (الدولية

 2قم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : شقة ر

الشيخ زايد - 2المجاورة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى   - 

 مودرن فيوتشر للتنمية العقارية   شركة  ،  شبيهةباعمالها -  761

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين و  

 .نشاطها

، عن شبيهةباعمالها 11218برقم  25255212،قيدت فى  055555550555،رأس مالها       

يها اولفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الشيخ زايد - 2المجاورة  - 12الحى  - 122عمارة  -بالدور االرضى  2نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   - 

 برو هارفست   شركة  ،  التوريدات العمومية وباالخص توريد كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة -  762



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 341 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وباالخص تجارة كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة

نواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهةالتسويق وباالخص التسويق لكافة ا  

عالية اقامة وتشغيل مركز العداد االبحاث الزراعية لتحسين وتطوير كافة اصناف المحاصيل الزراعية واستنباط االصناف  

 الجودة بالهندسة الوراثية النباتية

برقم  25255212،قيدت فى  155550555تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت   ،رأس مالها   

، عن التوريدات العمومية وباالخص توريد كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة 11282  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وباالخص تجارة كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة

نواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهةالتسويق وباالخص التسويق لكافة ا  

عالية اقامة وتشغيل مركز العداد االبحاث الزراعية لتحسين وتطوير كافة اصناف المحاصيل الزراعية واستنباط االصناف  

 الجودة بالهندسة الوراثية النباتية

مجمع الصناع - 231بالقطعة رقم  2رقم  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت ، بجهة : الوحدة

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة-المتحدون  

 .برو هارفست   شركة  ،  أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم -  763

 . إقامة المزارع السمكية

راعةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الكيميائية المستخدمة فى النظافة والز  

 اقامة وتشغيل مصنع لفرز وغربلة وتجهيز وتعبئة كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

 155550555الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   ،رأس مالها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

، عن أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 11282برقم  25255212،قيدت فى  . 

 . إقامة المزارع السمكية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الكيميائية المستخدمة فى النظافة والزراعة

 اقامة وتشغيل مصنع لفرز وغربلة وتجهيز وتعبئة كافة انواع التقاوى والبذور والخضر والفاكهة

 التصدير

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

بالقطعة  2م ج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة : الوحدة رقاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة-مجمع الصناع المتحدون- 231رقم   

 برو هارفست   شركة  ،  السالفة او تشتريها او -  764

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 342 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن السالفة او تشتريها او 11282برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القواني  

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية الثالثة-مجمع الصناع المتحدون- 231بالقطعة رقم  2نشاطها. ، بجهة : الوحدة رقم   

تجارة المواد الغذائية -شركة مجموعة الخليج لتجارة المواد الغذائية والمقاوالت   شركة  ،   -  765  

 المقاوالت العامة -

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو   

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

ة المواد الغذائيةتجار -، عن  11453برقم  25255224،قيدت فى  2555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها     

 المقاوالت العامة -

 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة -

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال -  

يها اود تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي ق  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الحي الثاني - 2المجاورة  - 425مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : قطعة رقم   - 

حصول خليج لتجارة المواد الغذائية والمقاوالت   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الشركة مجموعة ال -  766

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  11453برقم  25255224،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

اخيص الالزمة لمباشرةالحصول على كافة التر  

الحي الثاني - 2المجاورة  - 425نشاطها. ، بجهة : قطعة رقم   - 

 . الطوخى للمقاوالت   شركة  ،  االستثمار العقارى -  767

 التوريدات العمومية

 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد

 بيع وشراء وتأجير الوحدات االدارية

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس

 (الدولية

تبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 343 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 05555550555يهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه   ،رأس مالها   بذلك سواء كانت خدميه او ترف

، عن االستثمار العقارى 11015برقم  25255235،قيدت فى   . 

 التوريدات العمومية

 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد

 بيع وشراء وتأجير الوحدات االدارية

شغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارساقامة وت  

 (الدولية

تبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المر  

 1152عمارة  - 1رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه ، بجهة : مكتب بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

اكتوبر 2 -الحى الرابع  - 0المجاورة  - - 

 الطوخى للمقاوالت   شركة  ،  بها والتوسع فيها على -  768

احهثةنجوم واال يزيد اجمالى مساال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثال  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

يه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندق 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

، عن بها والتوسع فيها على 11015برقم  25255235،قيدت فى  05555550555يجوز   ،رأس مالها     

احهجوم واال يزيد اجمالى مساال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةن  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات بشان شركات االدارة الفندقيه و 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

اكتوبر 2 -الحى الرابع  - 0المجاورة  - 1152عمارة  - 1يجوز ، بجهة : مكتب  - 

ي الطوخى للمقاوالت   شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت -  769

 تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 344 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 .نشاطها

ك باي وجه من ، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر 11015برقم  25255235،قيدت فى  05555550555،رأس مالها     

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام ا  

اكتوبر 2 -الحى الرابع  - 0المجاورة  - 1152عمارة  - 1نشاطها. ، بجهة : مكتب  - 

مية الموارد البشريةشركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتن   OUTHYRE   أوت هاير للتدريب واالستشارات -  770  

قةتقديم االستشارات االدارية والفنية واللوجيستية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعل  

يبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22ية المنصوص عليها في المادة مجال األوراق المال ) . 

 تحصيل الفواتير والبيع بالعمولة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب  11325برقم  25255223،قيدت فى  15555550555التوريدات   ،رأس مالها   

 وتنمية الموارد البشرية

قةتقديم االستشارات االدارية والفنية واللوجيستية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعل  

يبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22مالية المنصوص عليها في المادة مجال األوراق ال ) . 

 تحصيل الفواتير والبيع بالعمولة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

الدقى -ش نادى الصيد  10 -التوريدات ، بجهة : الدور العاشر  

 شركة  ،  العمومية   OUTHYRE   أوت هاير للتدريب واالستشارات -  771

 اقامة وتشغيل مركز اتصاالت )كول سنتر(

 التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

لة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاو  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 345 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 إدارة المشروعات

،قيدت فى  15555550555بشان شركات االدارة الفندقيه   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

، عن العمومية 11325برقم  25255223  

 اقامة وتشغيل مركز اتصاالت )كول سنتر(

 التصدير والتوكيالت التجارية

ن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شا 1822لسنه  125تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

 إدارة المشروعات

الدقى -ش نادى الصيد  10 -بشان شركات االدارة الفندقيه ، بجهة : الدور العاشر 2512لسنة  355القرار الوزارى رقم  مع مراعاه  

 شركة  ،  و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   OUTHYRE   أوت هاير للتدريب واالستشارات -  772

 الترخيص بها

 اعداد دراسات الجدوى

عدا التأجير التمويلي و الليموزين بيع وشراء وتأجير السيارات  

 بيع وشراء وتأجير المعدات واالالت الثقيلة واالوناش والرافعات عدا التأجير التمويلى

 الشحن والنقل البرى للبضائع

 واليتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد القيد

الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولىبسجل   

، عن و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 11325برقم  25255223،قيدت فى  15555550555تقديم   ،رأس مالها     

 الترخيص بها

 اعداد دراسات الجدوى

جير التمويلي و الليموزينبيع وشراء وتأجير السيارات عدا التأ  

 بيع وشراء وتأجير المعدات واالالت الثقيلة واالوناش والرافعات عدا التأجير التمويلى

 الشحن والنقل البرى للبضائع

 واليتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد القيد

واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولىبسجل الناقلين   

الدقى -ش نادى الصيد  10 -تقديم ، بجهة : الدور العاشر  

 شركة  ،  الخدمات اللوجيستية وخدمات الكاترينج   OUTHYRE   أوت هاير للتدريب واالستشارات -  773



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 346 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تأجير مساحات ووحدات العمل المشتركة والوحدات االدارية

 إعاده هيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط

 تصميم وإدارة البرامج االدارية والفنية واللوجيستية

 اقامة و تشغيل و ادارة وتأجير المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا  

،قيدت  15555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

، عن الخدمات اللوجيستية وخدمات الكاترينج 11325برقم  25255223فى   

ر مساحات ووحدات العمل المشتركة والوحدات االداريةتأجي  

 إعاده هيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط

 تصميم وإدارة البرامج االدارية والفنية واللوجيستية

 اقامة و تشغيل و ادارة وتأجير المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة

اترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش  

ش نادى  10 -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : الدور العاشر

الدقى -الصيد   

ي الهيئات السالفة او تشتريها اوشركة  ،  ف   OUTHYRE   أوت هاير للتدريب واالستشارات -  774  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او 11325برقم  25255223،قيدت فى  15555550555نشاطها  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدقى -ش نادى الصيد  10 -نشاطها ، بجهة : الدور العاشر  

 شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق   ASA FOR CONSULTING AND TRAINING ايه اس ايه لالستشارات والتدريب -  775

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة اح  

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  11122برقم  25255215،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

تشتريها او او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

شارع الظافر متفرع من شارع الهرم 1نشاطها. ، بجهة :   - 
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 347 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونامداد إي ستورز للتجارة  -  776  

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه والتصدير

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 تجارة مستلزمات الكتب واالدوات المكتبية

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

، عن التجارة العامة  11522برقم  25255254،قيدت فى  0555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه والتصدير

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1822لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم   

زاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى م  

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 تجارة مستلزمات الكتب واالدوات المكتبية

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت

الدقى -شارع جمال سالم  32 -الدور الرابع  - 41شقة  - 2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة : حجرة   

مداد إي ستورز للتجارة العامة   شركة  ،  او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  -  777

 شبيهةباعمالها

يها اوالسالفة او تشتر او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

شترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ، عن او ت 11522برقم  25255254،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكا  

الدقى -شارع جمال سالم  32 -الدور الرابع  - 41شقة  - 2نشاطها. ، بجهة : حجرة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 348 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  11528األصدقاء لتصنيع الالفتات لصاحبها )ماجدمحمد عبدالله الجارحي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

وراق العرب -ش عبدالسميع رحيم من ترعة السواحل  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255254  

وفي تاريخ  2203مطاوع متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     الدهشورى للخدمات البترولية لصاحبها دهشور محمد -  2

فيصل -شارع الملك فيصل الدور الثانى الكوم االخضر هرم  131تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255254  -  

تم تعديل  25255250وفي تاريخ  11115الروشن لصاحبها )أمل عبد الله على عامر( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

ش الملك فيصل 82العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  11133لصاحبها )احمد عبد الخالق احمد على( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ZADIA زاديا للبرمجيات -  4

الكوم  -الملك فيصل  114اررقم بالعق -بالدور العاشربعد االرضى  152تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255252

الهرم -االخضر  

 لصاحبها  N&Y PHARMA   ان اند واى فارما لتجارة الجملة والتجزئة لالدوية والمستلزمات الطبية -  5

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  11121)يوسف ادريس على محفوظ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

الشيخ زايد -المحور المركزى الجنوبى  34-المبنى االدارى التجارى بالزا 351ة اداريةرقم الـتأشير:   ، وحد  

 لصاحبها )منال حسنى  ALPHA   FOR  TRADING    AND   IMPORT   الفا للتجارة واالستيراد -  6

وان , وصف الـتأشير:   ، حل رقم تم تعديل العن 25255252وفي تاريخ  11125حمزة الهوارى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     

اكتوبر 2 - 8الحى  - 2اسواق التعمير  22  
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 349 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  11121زياده لتصنيع االلومنيوم لصاحبها ) عمرو محمد محمد زياده الجمال ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

الهرم -ش اللبينىمن  -ش حسن عبدالعزيز  05تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255215  - 

 11182لصاحبها ) السيد محمد خميس عطيه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم      ATTYA  عطية فور برودكشن اند ادفرتيزنج -  8

العجوزه -شارع احمد عرابى  18تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211وفي تاريخ   -  

وفي تاريخ  11254ة محمودمحمد أمين ندا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها )سار GreenHat جرين هات -  9

المهندسين -شارع السودان  255تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211  -  

وفي تاريخ  11253لصاحبها )محمود سليمان احمد محمد سكران( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     jarvis  جارفس -  10

اكتوبر 2 -المحور المركزى -االمريكية 2برج  -3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، لدور 55211252  

وفي تاريخ  11182لصاحبها )محمود السيد السيد الصباغ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     TARGETتارجت للبرمجيات -  11

المهندسين -عرابىاحمد  18تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255211  -  

وفي  11222حلمك للبرمجيات والخدمات الرقمية لصاحبها )محمد احمد ابراهيم محمود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

اكتوبر 2 -الحى الخامس  -المجاوره الثالثه 258بالعقار رقم  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقه رقم  25255212تاريخ   

وفي  11231العاصمة لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )ياسر ابراهيم محمد صالح( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

 -المحور المركزى  -ابراج برعى بالزا  - 1برج رقم  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الخامس  25255212تاريخ 

اكتوبر2  

 25255212وفي تاريخ  11232)حسام صالح الدين عبدالحميد عبدالعليم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ايجيبت لصاحبها -  14

الهرم -ترعة المنصورية سابقا-طريق ابو الهول السياحى-ناصية ش الحلو 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  11233يم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها )محمد محمد على محمد على ابراه  TECHIPتك شيب -  15

اكتوبر 2 -حدائق أكتوبر -كمبوند بيت المصرية - 32عمارة  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255212  

تم تعديل  13252552وفي تاريخ  11243أفنجر لصاحبها )محمود كمال كامل محمود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

اكتوبر 2 - 2مج  - 2الحى  - 2113ق  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، مكتب بالدور االرضى  - 

تم تعديل  25255213وفي تاريخ  11242بريسكا لصاحبها ) كرم صالح أحمد قناوي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

الجيزة -جزيرة الدهب  -شارع عبدالمنعم رياض  21العنوان , وصف الـتأشير:   ،    -  

يده برقم    يد فرحات ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قديجيتال للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها )منةالله كامل ع -  18

اكتوبر اول 2-1مجاورة-3الحى -2بلوك -122تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة  25255213وفي تاريخ  11242  

تاريخ وفي  11280سنابل للصناعات الهندسية لصاحبها )احمد سيد  محمد مرسى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

اكتوبر 2 -المنطقة الصناعية السادسة - 1أ /  24تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع  بالقطعةرقم  25255212  

ه لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب( ، تاجر فرد ،  سبق قيد FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  20

 -الخمائل  - 08عمارة  -بالدور الثانى  22تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  21225255وفي تاريخ  11283برقم    

الشيخ زايد -يوليو  22محور   

وفي تاريخ  11285جاما للتجارة لصاحبها )احمد سامي عبدالرؤوف عبدالمقصود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

العمرانية -ش السالم  22شير:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـتأ 25255212  

 11350رقم    تشيزوفرنيا لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )محمد رضا منصور عمر فج النور( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  22

اكتوبر 2 -الحي التاني  -المجاوره التانيه - 323تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعه  25255212وفي تاريخ  - 
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وفي  11228االنوار الشاميه لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )عبدالله عبد الهادي العجي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

 -الحي الرابع  -سنتر المدينه التجاري  -الدور االرضي  - 28تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل  25255212تاريخ 

توبراك 2 -المحور المركزي   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  11325أيديا لصاحبها )احمد محمد على ابو عطيه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

العجوزه -المهندسين  -ش اسماعيل حبروك من ش احمد عرابى  4العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

 لصاحبها )عادل محمد ابراهيم عبد  INNOVATION  VALLEY  وادى االبتكار لتقنية المعلومات -  25

 - 35تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقةرقم  25255212وفي تاريخ  11322الرحمن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

حدائق االهرام -البوابة االولى  -أ  2ش  - 244عمارة   

تم  25255212وفي تاريخ  11318د ،  سبق قيده برقم    الشرق للتجارة لصاحبها )سالم عوده جمعه سالمه( ، تاجر فر -  26

الهرم -ش طه عبد العزيز من ش ترسا34تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   

وفي تاريخ  11312تراى مكس لصاحبها )صالح محمد المتولى محمد ابو الخير( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

اكتوبر 2 -م شباب  355بالمنطقة الصناعية  - 218الـتأشير:   ، مصنع رقم تم تعديل العنوان , وصف  25255212 - 

وفي  11333حورس لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )سامح صالح قرني احمد عباس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

شقائق النعمان ناصيه شبرامنت بجواردار 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255212تاريخ   

وفي  11342القدس لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )كريم فكرى يوسف حبشى ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  29

العجوزه-ارض اللواء-ش الشهداء 28تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255212تاريخ   

وفي تاريخ  11313وره شكري متولي عبده( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    نوره لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )ن -  30

فيصل -عمارات منتصر 35تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255212  

وفي تاريخ  11305الزبيري انترناشيونال لصاحبها )عمار محمد عبدالباري صالح الزبيري( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

فيصل -شارع العشرين من شارع التحرير 25تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  55218252  

 11301لصاحبها )بدر احمد بدر احمد عبدالغنى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم      MOMENTO  مومينتو للمالبس الجاهزة -  32

الشوربجى-النجميش  40تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255218وفي تاريخ   - 

 11383اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  33

الدقى -ش المحالوى  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224وفي تاريخ   -  

تم  25255224وفي تاريخ  11382ود ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    اطفال الغد لصاحبها ) كريمة محمود حنفي محم -  34

 -يبرس بجوار مدرسة ب -المتفرع من شارع الباجوري  -شارع المنصوري  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي 

عرب النعام -منزل ملك / ابراهيم محمد عيسى   -   

تم  25255224وفي تاريخ  11382هاشم حبيب هاشم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     سوق الجوكر لصاحبها ) عبدالله -  35

فيصل -ش العشرين 23تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   -  

وفي تاريخ  11415االخالص لتصنيع المالبس لصاحبها )محمد صالح عبد الشافي ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

اكتوبر 2 -ش السنترال  08تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255224  

 11428ه برقم    الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد الفتاح عبد الحليم يوسف( ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  37

 2 -المحور المركزى  -امام مدينة الثقافة والعلوم  - 32تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارة رقم  25255220وفي تاريخ 

 اكتوبر
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وفي تاريخ  11440ام درمان للتجاره لصاحبها ) مصعب عبد الحميد بشير عبد الحميد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

ارض اللواء-ن ش عبد الرحيم عبد المحس 4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل بالعماره رقم  25255220  -  

وفي  11423الشروق لتشكيل وتصنيع المعادن لصاحبها )سعيد مصطفي محمود مصطفي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

) بالمرحله الثانيه غير  01 - 05 - 38 - 32تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطع االراضي ارقام ) 25255220تاريخ 

الواسطى -المنطقه الصناعيه بكوم ابو راضي  -اعات الخشبيهالمرفقه بقطاع الصن  - 

 11432رقم    النجوم لصناعة السينما واإلنتاج الفني  لصاحبها ) عصام حسن عبد القوى مصباح ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  40

العياط -ش المدبح  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255220وفي تاريخ   -  

وفي  11412عبدالمجيد للمواد الغذائية لصاحبها )عبدالمجيد سيد احمد عبدالمجيد السيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

الوراق -طناش  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  شارع مهدي العربي  25255220تاريخ   

تم  25255222وفي تاريخ  11442، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     فابريكه لصاحبها )ابراهيم خليل ابراهيم محمد كامل( -  42

الدقى -بين السرايات -شارع احمد الزيات 22تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   - 

تم  25255222وفي تاريخ  11448لصاحبها )سيد حسنى محمد محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم      S.H اس اتش -  43

الجيزه -مراد  -ش  38, وصف الـتأشير:   ،  تعديل العنوان  

تم  25255222وفي تاريخ  11424مصطفى لالقمشة لصاحبها )مصطفى انور محمد على( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  44

الشيخ زايد - 4المجاورة -11الحى -0ت/ 4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  عمارةرقم   

 11442لصاحبها )وائل احمد مدحت علي صدقى  مصطفى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم      Betza  Khna  بيتزا خانة -  45

 2 -الفردوس  -المجاورة االولى  - 12قطعة  -بلوك ب  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل  25255222وفي تاريخ 

 اكتوبر

تم تعديل  25255222وفي تاريخ  11442نيا نبيل ابراهيم توفيق( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    عالم سمسم لصاحبها )را -  46

الهرم-ش الهرم 115العنوان , وصف الـتأشير:   ،    

تم  25255222وفي تاريخ  15052ماليزى وان لصاحبها )شفا ابوزيد سليمان ابوزيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

الواسطي -قطاع الصناعات الهندسية بالمنطقه الصناعية بكوم ابو راضي  32نوان , وصف الـتأشير:   ، القطعه رقم تعديل الع  - 

بق قيده برقم    اللحام لتجاره الجمله والتجزئه وتصدير المنتجات الغذائيه لصاحبها )محمد نبيل خالد اللحام( ، تاجر فرد ،  س -  48

 -الحي الثالث  -مجاوره الخامسه -سنتر الفيروز - 2م تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل ت 25255222وفي تاريخ  11428

اكتوبر 2 - 

تم تعديل  25255235وفي تاريخ  11484افاميا للصناعة لصاحبها )نهاد خالد الفارس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  49

اكتوبر 2 -مخازن الشباب  -م 355/  322العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة  -  

وفي  11052قم    الهدى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها )هدى احمد موسى فرج( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  50

الوراق -ش التوحيد من شارع كورنيش النيل  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255235تاريخ   - 

وفي تاريخ  11054ون لتصنيع المالبس لصاحبها )عبد السالم عبده على العماد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    كوينز فاش -  51

الطوابق -ش مسجد الرحمه متفرع من كعابيش  20تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  برج السالم  25255235   

وفي تاريخ  11018حمد حسن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    فرج جمال لالستثمار العقاري لصاحبها )فرج جمال م -  52

كرداسة -المعتمدية -شارع شعبان الفيومي  0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255231 -  
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يخ وفي تار 11013سعيد حسين لالستثمار العقاري  لصاحبها ) سعيد حسين محمد حسين ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

كرداسة -المعتمدية  -شارع شعبان الفيومي  0الدور الثاني بالعقار رقم  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255231  

-  

برقم  لصاحبها ) أيوب ) محمد رحمي ( عبدالحليم العفوري ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده Sweet House بيت األصالة النابلسية -  54

الدور األرضي بالعقار رقم هـ  12،  12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محلين رقم  25255231اريخ وفي ت 11028   

الحي السابع -سيتي مول  -علي الدين   - 

 11035    لصاحبها ) عبد الله فرغلى بيومى السيد حلبص ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم BATTERY SHOP  باترى شوب -  55

شارع عبد الحميد  42العقار رقم  -الدور االرضى  - 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم  52552312وفي تاريخ 

الدقى -لطفى   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  2203،  سبق قيده برقم    الدهشورى للخدمات البترولية لصاحبها دهشور محمد مطاوع متولى ، تاجر فرد -  1

ت الحفر تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اصبح غرض المنشاة هو :  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليا25255254

آلبار المياه وا حفر أبار -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  -صيانة أبار البترول وتنشيطها  -واالستكشاف ويشمل ذلك :

 -ت معالجة األسطح من الترسيبا -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -غير العميقة الالزمة ألغراض البترول 

اقامة  -براج المعدنية انشاء اال -الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي   -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب اإلنتاج 

صنع لتصنيع وتعبئةوتشغيل م  

وفي تاريخ  2203الدهشورى للخدمات البترولية لصاحبها دهشور محمد مطاوع متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

ع معجون اقامة وتشغيل مصنع لتصني -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  المواد الغذائية وتجارة المواد الغذائية 25255254

الستزراع  , استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة ل -ه والعصاير بجميع انوعها الطماطم ولب الفواك

ستزراع وان واستزراع االراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واال

ذلك النتاج  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان -حدود الف فدان ( تستخدم طرق الرى الحديثة زليس الري بطريق الغمر ) في 

 السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم

وفي تاريخ  2203الدهشورى للخدمات البترولية لصاحبها دهشور محمد مطاوع متولى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

و التفريخ او تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت ا -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255254

 -نواعها بيع وشراء قطع غيار السيارات بجميع انواعها واكسسوارات السيارات بجميع ا -انتاج البيض او التسمين او اللحوم 

 -قي شان سجل المستوردين   1822لسنة  121م استيراد وتصدير  مراعاة القانون رق -مقاوالت عمومية  -توريدات عمومية 

ار وفي حالة عدم صيانة شبكات واجهزة وابراج المحول  تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثم

 التزام الشركة بهذا الشروط يسقط

وفي تاريخ  2203، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الدهشورى للخدمات البترولية لصاحبها دهشور محمد مطاوع متولى  -  4

2512لسنة  22تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 25255254  

تم 25255215اريخ وفي ت 8211ناجى لالستثمار العقارى لصاحبها )محمد ناجى على طلب( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  اضافة نشاط : المقاوالت العامه

تم تعديل النشاط 25255215وفي تاريخ  8211النهضة العقارية لالستثمار العقارى والمقاوالت ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 , وصف التأشير:  اضافة نشاط : المقاوالت العامه
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تم تعديل النشاط 25255223وفي تاريخ  8523بها )اكرامي شعبان محمد مرسي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   فانتوم لصاح -  7

22, وصف التأشير:  * انشطة داخل قانون : 

 :تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف و تشمل

 ــ صيانة ابار البترول و تنشطها

المضخات البتروليةــ صيانة معدات الحفر و   

 ــ حفر ابار المياه و االبار غير العميقة االزمة الغراض البترول

 ــ االعمال المدنية المكملة العمال الحفر والصيانة

 ــ معالجة االسطح من الترسيبات

 ــ الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف و انابيب االنتاج

 ــ الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترول

 اقامة او ادارة محطات اسقبال الغاز الطبيعي *

تم تعديل النشاط 25255223وفي تاريخ  8523فانتوم لصاحبها )اكرامي شعبان محمد مرسي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

نسية ع االنتاج الي مواقع االستخدام من مدن و قري و مناطق ت, وصف التأشير:  او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواق

 بواسطة الناقالت المتخصصة او االنابيب وال يشمل ذلك نقل البترول

او فوقها و  اقامة او تشغيل و ادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام االنشاء و التشغيل و اعادة التسليم سواء كانت تحت االرض *

نتظار السياراتعدادات تننظيم ا   

22انشطة خارج قانون  * : 

 ــ التصدير

 ــ ادارة المطاعم و الكافي شوب

 علي الشركة االلتزام بافرادة بقانون االستثمار و في حالة عدم التزام

شاط تم تعديل الن25255223وفي تاريخ  8523فانتوم لصاحبها )اكرامي شعبان محمد مرسي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

علي ان ال تتمتع  2512لسنة  22, وصف التأشير:  الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

علي  االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

ي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهاالمنشاة الحصول عل  

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  11528األصدقاء لتصنيع الالفتات لصاحبها )ماجدمحمد عبدالله الجارحي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

تأشير: استثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف ال25255254  

تم تعديل نوع 25255250وفي تاريخ  11115الروشن لصاحبها )أمل عبد الله على عامر( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 الشركة , وصف التأشير: استثمار
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 لصاحبها )منال حسنى  ALPHA   FOR  TRADING    AND   IMPORT   الفا للتجارة واالستيراد -  3

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252وفي تاريخ  11125ى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حمزة الهوار   

 لصاحبها  N&Y PHARMA   ان اند واى فارما لتجارة الجملة والتجزئة لالدوية والمستلزمات الطبية -  4

تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255252تاريخ  وفي 11121)يوسف ادريس على محفوظ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   

 التأشير: استثمار

وفي تاريخ  11133لصاحبها )احمد عبد الخالق احمد على( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ZADIA زاديا للبرمجيات -  5

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252  

وفي تاريخ  11121عمرو محمد محمد زياده الجمال ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   زياده لتصنيع االلومنيوم لصاحبها )  -  6

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255215  

وفي تاريخ  11182لصاحبها )محمود السيد السيد الصباغ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    TARGETتارجت للبرمجيات -  7

الشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع 25255211  

 11182لصاحبها ) السيد محمد خميس عطيه ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ATTYA  عطية فور برودكشن اند ادفرتيزنج -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211وفي تاريخ   

وفي تاريخ  11254ندا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   لصاحبها )سارة محمودمحمد أمين  GreenHat جرين هات -  9

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211  

تم تعديل نوع 25255213وفي تاريخ  11242بريسكا لصاحبها ) كرم صالح أحمد قناوي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  11253لصاحبها )محمود سليمان احمد محمد سكران( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    jarvis  جارفس -  11

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211  

وفي  11222حلمك للبرمجيات والخدمات الرقمية لصاحبها )محمد احمد ابراهيم محمود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   

وفي  11231العاصمة لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )ياسر ابراهيم محمد صالح( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   

وفي تاريخ  11232صالح الدين عبدالحميد عبدالعليم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ايجيبت لصاحبها )حسام -  14

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

وفي تاريخ  11233لصاحبها )محمد محمد على محمد على ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     TECHIPتك شيب -  15

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

تم تعديل نوع 25255213وفي تاريخ  11243أفنجر لصاحبها )محمود كمال كامل محمود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

يده برقم   ديجيتال للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها )منةالله كامل عيد فرحات ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق ق -  17

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213وفي تاريخ  11242  

وفي  11228لجمله والتجزئه لصاحبها )عبدالله عبد الهادي العجي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   االنوار الشاميه لتجاره ا -  18

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   
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وفي تاريخ  11285جاما للتجارة لصاحبها )احمد سامي عبدالرؤوف عبدالمقصود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  19

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار55212252  

ه لصاحبها )احمد عبد الفتاح عبد المحسن خطاب( ، تاجر فرد ،  سبق قيد FEBPR اف اى بى بى ار للتنمية واالستشارات -  20

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212وفي تاريخ  11283برقم     

وفي تاريخ  11280لهندسية لصاحبها )احمد سيد  محمد مرسى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سنابل للصناعات ا -  21

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

 11350رقم   تشيزوفرنيا لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )محمد رضا منصور عمر فج النور( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  22

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212يخ وفي تار  

وفي تاريخ  11313نوره لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )نوره شكري متولي عبده( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  23

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

وفي تاريخ  11312ى محمد ابو الخير( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   تراى مكس لصاحبها )صالح محمد المتول -  24

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  11318الشرق للتجارة لصاحبها )سالم عوده جمعه سالمه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  25

ستثمارنوع الشركة , وصف التأشير: ا  

تم تعديل نوع 25255212وفي تاريخ  11325أيديا لصاحبها )احمد محمد على ابو عطيه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  26

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

 لصاحبها )عادل محمد ابراهيم عبد  INNOVATION  VALLEY  وادى االبتكار لتقنية المعلومات -  27

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212وفي تاريخ  11322،  سبق قيده برقم    الرحمن( ، تاجر فرد  

وفي  11333حورس لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها )سامح صالح قرني احمد عباس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   

وفي  11342القدس لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )كريم فكرى يوسف حبشى ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   

وفي تاريخ  11305ده برقم   الزبيري انترناشيونال لصاحبها )عمار محمد عبدالباري صالح الزبيري( ، تاجر فرد ،  سبق قي -  30

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255218  

 11301لصاحبها )بدر احمد بدر احمد عبدالغنى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     MOMENTO  مومينتو للمالبس الجاهزة -  31

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255218وفي تاريخ   

 11383اصاحبها ) خالد احمد محمد يوسف ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    GREATERS  جريترز للبرمجيات والتدريب -  32

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255224وفي تاريخ   

تم 25255224ي تاريخ وف 11382اطفال الغد لصاحبها ) كريمة محمود حنفي محمود ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  33

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

 11432رقم   النجوم لصناعة السينما واإلنتاج الفني  لصاحبها ) عصام حسن عبد القوى مصباح ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  34

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255220وفي تاريخ   

تم 25255224وفي تاريخ  11382احبها ) عبدالله هاشم حبيب هاشم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سوق الجوكر لص -  35

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار
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وفي تاريخ  11415االخالص لتصنيع المالبس لصاحبها )محمد صالح عبد الشافي ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

عديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمارتم ت25255224  

وفي تاريخ  11412عبدالمجيد للمواد الغذائية لصاحبها )عبدالمجيد سيد احمد عبدالمجيد السيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  37

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255220  

وفي  11423)سعيد مصطفي محمود مصطفي( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الشروق لتشكيل وتصنيع المعادن لصاحبها  -  38

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255220تاريخ   

 11428ه برقم   الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد الفتاح عبد الحليم يوسف( ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  39

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار55220252وفي تاريخ   

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  11442عالم سمسم لصاحبها )رانيا نبيل ابراهيم توفيق( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  40

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

 11442دقى  مصطفى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   لصاحبها )وائل احمد مدحت علي ص  Betza  Khna  بيتزا خانة -  41

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222وفي تاريخ   

وفي تاريخ  11440ام درمان للتجاره لصاحبها ) مصعب عبد الحميد بشير عبد الحميد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

التأشير: استثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف 25255220  

تم 25255222وفي تاريخ  11442فابريكه لصاحبها )ابراهيم خليل ابراهيم محمد كامل( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  43

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  11448لصاحبها )سيد حسنى محمد محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     S.H اس اتش -  44

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

تم 25255222وفي تاريخ  11424مصطفى لالقمشة لصاحبها )مصطفى انور محمد على( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  45

نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار تعديل  

بق قيده برقم   اللحام لتجاره الجمله والتجزئه وتصدير المنتجات الغذائيه لصاحبها )محمد نبيل خالد اللحام( ، تاجر فرد ،  س -  46

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222وفي تاريخ  11428  

تم تعديل نوع 25255235وفي تاريخ  11484هاد خالد الفارس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   افاميا للصناعة لصاحبها )ن -  47

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  11054كوينز فاشون لتصنيع المالبس لصاحبها )عبد السالم عبده على العماد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  48

ة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع الشرك25255235  

وفي  11052قم   الهدى لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها )هدى احمد موسى فرج( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  49

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255235تاريخ   

وفي تاريخ  11013مد حسين ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سعيد حسين لالستثمار العقاري  لصاحبها ) سعيد حسين مح -  50

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231  

وفي تاريخ  11018فرج جمال لالستثمار العقاري لصاحبها )فرج جمال محمد حسن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  51

استثمار تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير:25255231  

برقم  لصاحبها ) أيوب ) محمد رحمي ( عبدالحليم العفوري ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده Sweet House بيت األصالة النابلسية -  52

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231وفي تاريخ  11028    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 357 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 11035   السيد حلبص ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقملصاحبها ) عبد الله فرغلى بيومى  BATTERY SHOP  باترى شوب -  53

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231وفي تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: النهضة العقارية لالستثمار العقارى  8211تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255215،  فى تاريخ :   -  1

   والمقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 358 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تاريخ    3222التنوير االقتصادي  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 1

 أمر محو لنقل المقر

، وفى    3222، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   VERA Training and consulting  فيرا ترينينج اند كونسلتينج   - 2

تم محو/شطب السجل  أمر محو لنقل المقر   55254252تاريخ   

تم محو/شطب    25255250، وفى تاريخ    2838عاطف احمد محمد محمود وشريكيه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 3

تصفية ددة الالسجل  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين االستاذ / احمد رضوان زيهم رضوان  كمصفى للشركة  على ان يكون م

 فى خالل ستة اشهر من تااريخ التاشير فى السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تاريخ    8411، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   Erasafe إيراسيف   - 4

 أمر محو لنقل المقر

، وفى تاريخ    2400بق قيدها برقم : ، ذات مسئولية محدودة  س  SALVADOR STUDIO سيلفادور لتعليم الفنون   - 5

لشركةتم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيده / مرثا مجدي يوسف حمايه , مصفى ل   25255252  

تم    25255252، وفى تاريخ    2252، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   Soul Food سول فود الدارة المطاعم   - 6

لشركة وتكون مددة مصفيا ل -ب السجل  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / حسين عبد المنعم يوسف البشبيشى محو/شط

اشهر 3التصفية   

تم    25255258، وفى تاريخ    1228محمد حسن ابراهيم  اسماعيل   وشريكه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 7

مهامه كالتالى تصفية وتعيين السيد / محمود حسن حسنى السيد مصفيا للشركة وتحديدمحو/شطب السجل  وضع الشركة تحت ال  : 

تم محو/شطب السجل  وضع    25255258، وفى تاريخ    3422اإلشارة الذكية  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 8

العزيز مصفى قانونا للشركةالشركة تحت التصفية وتعيين السيد / صالح الدين جمعه صالح الدين عبد   

، ذات مسئولية محدودة  سبق   Wow Foods For Trade And Distribution                      واو فودز للتجارة والتوزيع   - 9

تم محو/شطب السجل  امر محو لنقل المقر   25255211، وفى تاريخ    8243قيدها برقم :   

، وفى تاريخ    2322ر  ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  سبق قيدها برقم : عبد العليم للتجارة والتصدي   - 10

تم محو/شطب السجل  امر محو ) لتصفية الشركة نهائيا (   25255212  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    1424جروك للتوريدات الهندسيه  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 11

ر محو ) تصفية الشركة نهائيا (السجل  أم  

تم    25255212، وفى تاريخ    2222، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   SKY WAVES أمواج السماء   - 12

 محو/شطب السجل  أمر محو وبذلك يتم محو القيد من السجل التجارى

تم    25255213، وفى تاريخ    0002بق قيدها برقم : )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولية محدودة  س Inty Egyptانتى ايجيبت   - 13

   محو/شطب السجل

تم محو/شطب    25255213، وفى تاريخ    2422البوابة للتنمية واالستثمار السياحي  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 14

 السجل  أمر محو لنقل مقر

، ذات مسئولية محدودة   CAIRO COLOUR MASTER FOR MASTER BATCH C.C.M كايرو كلر ماستر للماستر باتش   - 15

تم محو/شطب السجل  أمر محو وبذلك يتم محو القيد من السجل التجارى   25255212، وفى تاريخ    3222سبق قيدها برقم :    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 359 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، وفى    254ها برقم : ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيد  post pro بوست برو النتاج محتوى االعالم الرقمى وااللكتروني   - 16

شرون شهر تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفية وتحديد فترة التصفية بحيث تكون خمسة وع   25255212تاريخ 

 من تاريخ التاشير بالسجل التجارى  وتعيين االستاذ / محمد عالء الدين محمد هلى عبد الرحمن  مصفى للشركة

، وفى تاريخ    15354الستثمار والتنمية العقارية  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم : الشركة العربية المصرية ل   - 17

 -هو تاريخ بدء اعمال التصفية  2525/  2/  35تم محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفية اعتبار بتاريخ    25255212

لف جنيه صفى للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ عشروت االمحاسب القانونى م -تعيين االستاذ / احمد مدحت احمد احمد عبد الدايم 

 مصرى الغير

تم    25255223، وفى تاريخ    2102، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   M A Studios ام اية ستديوز   - 18

 محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفية

تم محو/شطب السجل  امر    25255223، وفى تاريخ    351محمد عبد الله وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 19

 محو ) محو الشركة من السجل التجارى (

تم    25255224، وفى تاريخ    4102، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   I ELNOOR TECH . CO  اى النور تك   - 20

وتكون مدة  محو/شطب السجل  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد احمد عبد الفتاح احمد الطاحان مصفى للشركة

 التصفية سنه من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

/شطب السجل تم محو   25255222، وفى تاريخ    1128، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   YODAWY  يداوي   - 21

ل سنة من وضع الشرمة تحت التصفية وتعيين االستاذ / عماد كمال محمد شعبان مصفى عام للشركة وتحديد مدة التصفية خال 

 تاريخ التاشير بالسجل التجارى

، وفى تاريخ    0222، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   ESNA CHEMICALS اسنا للصناعات الكيماوية   - 22

تم محو/شطب السجل  أمر محو لغلق فرع   25523525  

، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :   SIAM OCEAN FOR FOOD INDUSTRIES سيام اوشن للصناعات الغذائية   - 23

تم محو/شطب السجل  أمر محو لنقل المقر   25255231، وفى تاريخ    8828  

، وفى    2340، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  سبق قيدها برقم :   DUGOUT EGYPT داجاوت ايجيبت للتسويق   - 24

تم محو/شطب السجل  أمر محو وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى   25255231تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    15328واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برقم ،شركة شخص  GallopExpress جالوب اكسبريس -  1

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   

 وفي تاريخ   15328شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برقم ، GallopExpress جالوب اكسبريس -  2

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   

وفي تاريخ    2242ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، EGY GRAPHIC ايجي جرافيك للصناعات الهندسية -  3

جنيه  4535550555المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس  25255254،   

وفي تاريخ    2242ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، EGY GRAPHIC ايجي جرافيك للصناعات الهندسية -  4

جنيه  4535550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 360 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

للصناعات الهندسية ايجي جرافيك -  5  EGY GRAPHIC ، وفي تاريخ    2242ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم

جنيه  4535550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   

وفي تاريخ    2242قيدها برقم ،ذات مسئولية محدودة  ، سبق  EGY GRAPHIC ايجي جرافيك للصناعات الهندسية -  6

جنيه  4535550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   

تم تعديل رأس  25255250وفي تاريخ   ، 2811ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Go Worled T جو ورلد تي -  7

جنيه  255550555عديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   ت   

تم تعديل رأس  25255250وفي تاريخ   ، 2811ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Go Worled T جو ورلد تي -  8

جنيه  255550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 2340االلكتروني وإعداد الدراسات شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برقم ،ذات مصر إلنتاج المحتوى  -  9

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255258وفي تاريخ   ،   

 2340واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برقم ،ذات مصر إلنتاج المحتوى االلكتروني وإعداد الدراسات شركة شخص  -  10

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255258وفي تاريخ   ،   

 2340رقم ،ذات مصر إلنتاج المحتوى االلكتروني وإعداد الدراسات شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها ب -  11

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255258وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 2221ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Madar مدار العقارية -  12

جنيه  225555550555المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس    

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 2221ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Madar مدار العقارية -  13

جنيه  225555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 2221ولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ،ذات مسئ Madar مدار العقارية -  14

جنيه  225555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

,  تم تعديل رأس المال 25255212وفي تاريخ   ، 2221ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Madar مدار العقارية -  15

جنيه  225555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255212وفي تاريخ   ، 2221ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Madar مدار العقارية -  16

جنيه  225555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255223وفي تاريخ   ، 4225ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، DEM Consulting دى إى أم لالستشارات -  17

جنيه  3555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255223وفي تاريخ   ، 4225يدها برقم ،ذات مسئولية محدودة  ، سبق ق DEM Consulting دى إى أم لالستشارات -  18

جنيه  3555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  25255223وفي تاريخ   ، 4225ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، DEM Consulting دى إى أم لالستشارات -  19

جنيه  3555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تعديل رأس المال , وصف    

تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 15828معاز رجب زكى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 15828معاز رجب زكى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  21

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 15828معاز رجب زكى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  22

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 15828معاز رجب زكى وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  23

يهجن  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    15124هالل للمقاوالت واالستثمار العقارى شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  2455550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255223،   

تم تعديل رأس  25255224وفي تاريخ   ، 2205حدودة  ، سبق قيدها برقم ،ذات مسئولية م GSK جيسك للتوريدات والتعدين -  25

جنيه  0155550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255224وفي تاريخ   ، 2205ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، GSK جيسك للتوريدات والتعدين -  26

جنيه  0155550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، المال   

تم تعديل رأس المال  25255222وفي تاريخ   ، 0121هاني علي رمضان جاد وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  27

جنيه  23225550555, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255222وفي تاريخ   ، 2342لد عبدلله عبدلله محمد وشركائه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،خا -  28

جنيه  155555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  55222252وفي تاريخ   ، 2342عالء عمر ثابت وشريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  29

جنيه  155555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255222وفي تاريخ   ، 2342خالد عبدالله عبدالله محمد وشركائه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  30

جنيه  155555550555الها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م   

تم تعديل  25255231وفي تاريخ   ، 825ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، DROWZY دراوزي لتجارة االثاث -  31

جنيه  12055550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255231وفي تاريخ   ، 825ة محدودة  ، سبق قيدها برقم ،ذات مسئولي DROWZY دراوزي لتجارة االثاث -  32

جنيه  12055550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  25255231وفي تاريخ   ، 825ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، DROWZY دراوزي لتجارة االثاث -  33

جنيه  12055550555ال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس الم   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ  3222التنوير االقتصادي ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  1

وبذلك تم محو القيد  -القاهرة -المعادى - 8مصطفى كامل  من شارع  28عقار برج التوفيق  رقم  -الدور الرابع  452أشير:   ،  الـت

  من استثمار السادس من اكتوبر

ي وف 3222، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     VERA Training and consulting  فيرا ترينينج اند كونسلتينج -  2

مصطفى كامل  من  28عقار برج التوفيق  رقم  -الدور الرابع  452تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   25255254تاريخ 

وبذلك تم محو القيد من استثمار السادس من اكتوبر -القاهرة -المعادى - 8شارع    
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وفي تاريخ  2242،  سبق قيدها برقم     ، ذات مسئولية محدودة EGY GRAPHIC ايجي جرافيك للصناعات الهندسية -  3

امتداد المنطقة الصناعية الثالثة _ المنطقة الصناعيه - 231تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255254  _  

 وفي تاريخ 15328، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     GallopExpress جالوب اكسبريس -  4

الحى  -دور ارضى ) منخفض ( مركز التعمير التجارى  24,  23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مكتب  25255254

  - التاسع

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Men s    Club Collection  For  Trading     مينز كلوب كوليكشن للتجاره -  5

 24بالعمارة نموذج  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع للشركة بـ المحل رقم  25255250وفي تاريخ  8325

المعادي الجديدة -تقسيم الشطر الثالث شارع الالسلكي  -  

 ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    Men s    Club Collection  For  Trading     مينز كلوب كوليكشن للتجاره -  6

 3, 2, 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع للشركة بـ المحالت التجارية رقم  25255250وفي تاريخ  8325

قسم عين شمس -ناصية احمد حمدي, محمد طه  -شارع عين شمس  24بالدور االرضي بالعقار رقم   -  

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Men s    Club Collection  For  Trading     مينز كلوب كوليكشن للتجاره -  7

 -عمارة بنك الطعام  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  اضافة فرع للشركة بالعقار رقم  25255250وفي تاريخ  8325

المقطم -ميدان النافورة   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255252وفي تاريخ  8411   ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم  Erasafe إيراسيف -  8

وبذلك تم محو القيد من استثمار  -القاهرة  -البساتين  -ش انس بن مالك  2142بالعقار رقم  -الـتأشير:   ، شقة بالدور الثالث 

  السادس من اكتوبر

، شركة مساهمة ،  سبق قيدها  Illa for transportation and IT services إلي لخدمات النقل الذكية وتكنولوجيا المعلومات -  9

 - 2شارع عبد الحميد لطفى الدور الرابع شقة  14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   25255252وفي تاريخ  4223برقم    

 - قسم الدقى

تم تعديل  25255252وفي تاريخ  4223، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     Illa FOR IT إلى لتكنولوجيا المعلومات -  10

قسم الدقى - 2شارع عبد الحميد لطفى الدور الرابع شقة  14العنوان , وصف الـتأشير:   ،    - 

تم  25255258وفي تاريخ  0811، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     LIAISON PROPERTY ليازوا للعقارات -  11

- Mb-22 ،   :تعديل العنوان , وصف الـتأشير الجونة -ابوتيج مارينا   - 

 25255258وفي تاريخ  0524، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Eno Freight Services إينو فريت سرفيس -  12

العجوزة -  15شارع عبدالعظيم راشد شقة رقم  24تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   - 

تم تعديل  25255258وفي تاريخ  4202وفر جروب للمطاعم والسوبر ماركت ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  13

الحى الثانى -المجاورة السابعة  - 2113قطعة رقم  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الثانى   -   

تم تعديل العنوان , وصف  25255258وفي تاريخ  2331بق قيدها برقم    ، ذات مسئولية محدودة ،  س Blue Line بلو الين -  14

فيصل -كفر طهرمس  -ش مكتب البريد  2بالدور االول بعد االرضى والكائن فى  3الـتأشير:   ، الشقة رقم   -  

تم  25255258خ وفي تاري 4220، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     STOMACH  ستو ماك الدارة المطاعم -  15

منطقة الشباب المنطقة الصناعية 214تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع رقم   -  

تم  25255258وفي تاريخ  4220، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     STOMACH  ستو ماك الدارة المطاعم -  16

المجاورة الثانية -الحى االول  - 412عة رقم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع ) منفذ بيع ( : قط  -  
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تم  25255258وفي تاريخ  4220، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     STOMACH  ستو ماك الدارة المطاعم -  17

مفتى حي مدينة نصرشارع انور ال -المنطقة االولى  12بلوك  3تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع ) منفذ بيع ( : العقار رقم   

-  

 25255215وفي تاريخ  2252خير مزارعنا لتجارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  18

 برج -( شارع عبد المنعم سند 1( من الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم )1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغرفة رقم )

  - الروضه

 25255215وفي تاريخ  2252خير مزارعنا لتجارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  19

المهندسين -ميدان لبنان  -شارع المناجم و المحاجر من شارع النيل االبيض  28تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   -  

 25255215وفي تاريخ  2252ارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم    خير مزارعنا لتج -  20

المنطقة  -مركز خدمات المجاورة الثانية  -( بمركز العاصمة التجارى 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المحل رقم )

الحى المتميز -السياحية االولى   - 

 25255215وفي تاريخ  2252جارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم    خير مزارعنا لت -  21

 -البوابة االولى  -ب ( حدائق االهرام   122( بالدور االرضي بالعقار رقم ) 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المحل رقم )

الهرم -خوفو   -  

تم تعديل  25255215وفي تاريخ  4084ليد فؤاد عبد الخالق ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    اسامة احمد ابراهيم و و -  22

امتداد المنطقة الصناعية الثالثة 122العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة   -  

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255215وفي تاريخ  4084أسامة أحمد ابراهيم وشركاة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  23

امتداد المنطقة الصناعية الثالثة 122الـتأشير:   ، قطعة   -  

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  24

مساكن  -العقار المطل على شارع العبور ب -الدور االرضى  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الشقة رقم  25255215

مدينة النهضة - 2مدخل  2بلوك  - 1055القاهرة   -  

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  25

البساتين -شارع احمد ذكى  123قار الع -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى  25255215  - 

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  26

مدينة الحوامدية -شارع سعد زغلول  1العقار  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى  25255215  -  

نتلجنت كود فليفرا -  27  intligent code flaver     25255215وفي تاريخ  8208، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم 

مايو 10قسم  -مايو بالمطقة الصناعيه  10مدينه  -المنطقة المركزيه  22مج  - 102تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة   

-    

وفي تاريخ  2225، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Decathlon Egypt              ديكاثلون ايجيبت -  28

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تغير العنوان الرئيسى الى العنوان الحالى 25255211   

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق  Wow Foods For Trade And Distribution                      واو فودز للتجارة والتوزيع -  29

منطقة الصناعات الصغيرة  282تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255211وفي تاريخ  8243قيدها برقم    

التجمع الثالث -بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة   -  

تم تعديل العنوان ,  25255211وفي تاريخ  4842مساهمة ،  سبق قيدها برقم     ايفرفوود لالغذية والمشروبات ، شركة -  30

قسم ثان -منطقة مخازن الشباب  - 352وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   -  
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وفي تاريخ  4020، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     SHINY WHITE PLUS شاينى وايت بلس لطب االسنان -  31

 -المنطقة السادسة  24بلوك  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الخامس بالعقار المقام على القطعة رقم  تم تعديل 25255211

شارع ابو داود الظاهرى 12مدينة نصر   - 

وفي تاريخ  4020، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     SHINY WHITE PLUS شاييني وايت بلس لالستيراد والتصدير -  32

 -المنطقة السادسة  24بلوك  2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الخامس بالعقار المقام على القطعة رقم  تم 25255211

شارع ابو داود الظاهرى 12مدينة نصر   - 

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  2004طارق سيد الغندور ابو المجد محمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  33

شارع غزه ـ المهندسين ـ العجوزة ـ 3لعنوان , وصف الـتأشير:   ،  ا    

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2154صيدليات الصيرفي فارما ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  34

حى عتاقة-سور قرية الدولفن طريق السخنة الزعفرانة  2و0وصف الـتأشير:   ، رقم  -  

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2154صيدليات الصيرفي فارما ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  35

مدينة نصر -مساكن التوفيق -شارع خضر التونى 48وصف الـتأشير:   ،   -  

تم تعديل العنوان ,  25255212تاريخ  وفي 2154صيدليات الصيرفي فارما ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  36

ل يوليو امام مول الصفوة بعد ميدان جهينة االتجاه المقابل لجالريا مو22وصف الـتأشير:   ، مجمع خدمات شيل اوت الكائنة محمور 

اكتوبر2اكتوبر الى ميدان لبنان 2اتجاه القادم من   - 

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2154سبق قيدها برقم    صيدليات الصيرفي فارما ، ذات مسئولية محدودة ،   -  37

العين السخنة -البحر االحمر  -طريق السويس  42أ المول التجارى قرية الوادى الكيلو 13وصف الـتأشير:   ، )غلق الفرع(  - 

تم تعديل العنوان  25255212ريخ وفي تا 2222، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     SKY WAVES أمواج السماء -  38

مدينة نصر -الحى الثامن  -شارع حسن شريف  21, وصف الـتأشير:   ،   -  

تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ  3020ايه ام ايه للتوريدات العمومية ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  39

اكتوبر 2 -أ3المجاورة السكنية  -الحى المتميز  43رة الدور االول عما 3, وصف الـتأشير:   ، شقة   -  

تم تعديل العنوان ,  25255213وفي تاريخ  2422البوابة للتنمية واالستثمار السياحي ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  40

القاهرة -مدينة نصر  –الجولف أرض  -شارع الشهيد جمال الدين  0بالدور األرضي عمارة رقم  2وصف الـتأشير:   ، شقة رقم   . 

  وبذلك تم المحو القيد من استثمار السادس من اكتوبر 

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  1448فارم بك للتنمية الزراعية ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  41

مدينة السادات -منطقة التحدى  -ج ( الحزام االخضر 25وصف الـتأشير:   ، جزء من الفطعة رقم)   -  

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  1042حدودة ،  سبق قيدها برقم    ، ذات مسئولية م Nile Eyewear النيل للبصريات -  42

الشيخ زايد - 2مدخل زايد -( بمول اركان  2م 4×4العنوان , وصف الـتأشير:   ، كشك مساحة )  -  

 تم تعديل 25255212وفي تاريخ  1042، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Nile Eyewear النيل للبصريات -  43

( محور الكريزى ووتر مدينة الشيخ زايد 12-10متر مربع ( قطعة االرض رقم)  10العنوان , وصف الـتأشير:   ، كشك مساحة)   

-  

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  1042، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Nile Eyewear النيل للبصريات -  44

ساحة الخالية رقمالعنوان , وصف الـتأشير:   ، الم  (LK19 ) متر مربعومساحة رقم 12بمساحة   (LG48 )  متر مربع )  18بمساحة

اكتوبر 2 -جهينة  5م -مول العرب  -عبارة عن حائط عرض ( الكائنة بالمركز التجارى   -  
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 365 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل  25521225وفي تاريخ  1042، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Nile Eyewear النيل للبصريات -  45

 -التجمع الخامس -متر مربع( بمول الداون  12العنوان , وصف الـتأشير:   ، كشك خلف السلم الكهربائى لالوبن بالزا بمساحة ) 

  - القاهرة الجديدة

ديل تم تع 25255212وفي تاريخ  1042، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Nile Eyewear النيل للبصريات -  46

الشيخ زايد - 2مدخل زايد -( بمول اركان  2م 4×4العنوان , وصف الـتأشير:   ، كشك مساحة )  - 

، ذات مسئولية محدودة ،  CAIRO COLOUR MASTER FOR MASTER BATCH C.C.M كايرو كلر ماستر للماستر باتش -  47

منزل الحاج مجاهد بطريق الفناطر  15ف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان , وص 25255212وفي تاريخ  3222سبق قيدها برقم     

وبذلك تم محو القيد من استثمار السادس من اكتوبر -الخيرية الكوبرى الجديد    

 25255212وفي تاريخ  2202المصرية السعودية لالستشارات المالية عن بعد ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  48

منطقة ) و (  تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن  122( بالعقار رقم  4وصف الـتأشير:   ، الشقة رقم )  تم تعديل العنوان ,

  -  وتعمير صحراء االهرام

تم  25255212وفي تاريخ  4212اإلخوة المتحدون إلدارة وتشغيل المستشفيات ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  49

الدقى -قمبيز سابقا  -شارع الشيخ محمد الغزالى  2, وصف الـتأشير:   ،  تعديل العنوان  -  

تم  25255212وفي تاريخ  4212اإلخوة المتحدون إلدارة وتشغيل المستشفيات ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  50

المعادى -رج دلة ب -الدور االول  -أ كورنيش النيل  2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   -  

تم  25255212وفي تاريخ  2021شركه الرؤى  اللحاق العماله بالخارج ذ م م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  51

شارع جسر المصرف المحيط الشرقى )  -الدور االول (  - 2) أ ( عمارات الخليج ) عمارة  0تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، 

عة المريوطية (ش تر  -  

 2202، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     American Cosmo Pharma Company امريكان كوزمو فارما -  52

حوض  8تقسيم أبو رواش ضمن القطعه رقم  213تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعه رقم  25255218وفي تاريخ 

م كرداسهخارج الزمام بناحية أبو رواش قس  -  

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  15858، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Through The Line  ثرو ذا الين -  53

اكتوبر 2 -المجاورة الثانية  -الحى االول  458العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار   -  

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها  Almasar For Contracting And Technology المسار للمقاوالت والتكنولوجيا -  54

الهرم -ش محمود يوسف 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة بالعقار رقم  25255223وفي تاريخ  3012برقم      -  

وفي تاريخ  2122م    ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برق (MSH) تاجر السعادة لتجارة المواد الغذائية والحلويات -  55

شارع القلعة سابقا [ قسم الدرب  48شارع القلعة حاليا ]  03تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل بالعقار رقم  25255223

 - االحمر

وفي تاريخ  2122، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     (MSH) تاجر السعادة لتجارة المواد الغذائية والحلويات -  56

منطقة ارض  -عمارات المدفعية  10تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم أ بالدور االرضي بالعقار رقم  52552232

قسم مدينة نصر -الجولف   - 

وفي تاريخ  2122، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     (MSH) تاجر السعادة لتجارة المواد الغذائية والحلويات -  57

أ شارع باب البحر  قسم 82أ سكة شق الثعبان ويأخذ 8تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  دكان بالعقار رقم  تم 25255223

    االزبكية

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  2220أنجلو امريكن للمطاعم ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  58

مدينة السادس من اكتوبر -ينة ميدان جه -الـتأشير:   ، مول العرب   -  
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تم تعديل العنوان  25255224وفي تاريخ  2502اشرف محمد علي البدهلي وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  59

وادى النطرون -خلف مزارع دينا  -رجوه  -غرب الطريق الصحراوى 24, وصف الـتأشير:   ، ك   -  

ورقياتبيبرزيال للحفاضات وال -  60  Paperzilla     تم تعديل  25255224وفي تاريخ  2222، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم

اكتوبر 2مدينة  -امتداد المنطقة الصناعية  -( الصناعية 223العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم )  -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255224في تاريخ و 2850بيت العز العقارية ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  61

خلف التوحيد  -المحور المركزى  -/ ب  12/  1كول رويال باورز المقام على قطعة رقم  -(  250الـتأشير:   ، مكتب رقم ) 

  - والنور

يل العنوان , وصف تم تعد 25255224وفي تاريخ  15254أوبرا للحلويات ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  62

المنطقة الصناعية -مخازن الشباب  - 033الـتأشير:   ، قطعة رقم   -  

وفي تاريخ  2232شركة اكاديمية ومعهد اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  63

كرداسة -كوبرى عابدين  - شارع الزهور 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255220  -  

تم تعديل  25255220وفي تاريخ  11352ب.م.س قبص للتجارة المحدودة ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  64

1( قطعة ارض رقم  2العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم )  A   بجوار غرب سوميد  -مجاورة قرعية حدود ترفيهى

غرب سوعيد 13,  12اورة المحصورة بين المج  -  

وفي تاريخ  223، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     SUPREME VET CARE          سوبريم فيت كير -  65

الشيخ زايد -كمبوند حدائق المهندسين -المول التجارى 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم  25255220  - 

رسوبريم فيت كي -  66           SUPREME VET CARE     وفي تاريخ  223، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم

اكتوبر 2 -مجمع عمارات بنك االسكان والتعمير  - 2عمارة رقم  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، محل رقم  25255220  

-  

وفي تاريخ  2821ات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    ، ذ Creative كريتيف للمقاوالت العمومية والتشطيبات -  67

قسم اول  -شارع المحور المركزى  -باالمريكية  0مجمع هنيدة رقم  111/0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255220

  - اكتوبر

وفي تاريخ  1333يدها برقم    فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق ق -  68

 -شياخة الحرية  -السيوف سماعة  -برج العمالق  -شارع جميلة بوحريد  01تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255222

حى شرق -قسم الرمل   -  

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  69

مركز بلقاس -( شارع الثورة  102العقار رقم )  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى  25255222  -  

وفي تاريخ  1333االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم    فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات  -  70

بندر ميت غمر -( شارع بور سعيد  22)  -العقار رقم  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى  25255222  -  

وفي تاريخ  1333سبق قيدها برقم    فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،   -  71

( امام موقف مسطرد 21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المحل رقم )  25255222  -  

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  72

كفر الدوار -شارع اللمحكمة  -لـتأشير:   ، الدور االرضى برج الرضا تم تعديل العنوان , وصف ا 25255222  -  

وفي تاريخ  1333فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  73

بندر دسوق -بحى مكة  -(  22تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى رقم )  25255222  -  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  2221بروفيشنال سبورتس ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  74

مدينه الشيخ زايد -الحى الثالث عشر  -المجاوره األولى  0الـتأشير:   ، فيال   -  

تم  25255222وفي تاريخ  8452ية ،  سبق قيدها برقم    زينه للخدمات التعليمية ، شركة شخص واحد محدودة المسئول -  75

الهرم -الطالبية  -المريوطية  -ب برج الجوهرة ش عبدالعظيم رمضان 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   -  

لعنوان , تم تعديل ا 25255222وفي تاريخ  8452زينه ليرن ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  76

الهرم -الطالبية  -المريوطية  -ب برج الجوهرة ش عبدالعظيم رمضان 2وصف الـتأشير:   ،   -  

وفي تاريخ  8452العزيزية للخدمات التعليمية ) زينة ليرن ( ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  77

الهرم -الطالبية  -المريوطية  -ب برج الجوهرة ش عبدالعظيم رمضان 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255222  -  

تم تعديل العنوان  25255222وفي تاريخ  15320، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Yodawy Med يداوى ميد -  78

الدقي -شارع نبيل الوقاد  24, وصف الـتأشير:   ،   -  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  8282شركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    محمد طلعت احمد طلعت و -  79

العجوزة -شارع شهاب المهندسين  - 30وصف الـتأشير:   ، محل رقم   -  

 تم تعديل العنوان , 25255222وفي تاريخ  8282محمد طلعت احمد طلعت وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  80

مدينة نصر -شارع عباس العقاد  - 30بالعقار  2وصف الـتأشير:   ، محل رقم   -  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  8282محمد طلعت احمد طلعت وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  81

مدينة مصر اول - 14خلف بلوك شارع عباس العقاد  - 10وصف الـتأشير:   ، محل بالدور االول العلوى بالعقار   -  

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Borders Building Business ( 3B ) بوردرز بيلدنج بيزنس) ثرى بى( -  82

ه شارع الثروه المعدني -أ عماره اخناتون الدور الثانى  358تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255222وفي تاريخ  2242

حدائق االهرام -  - 

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  2112عالء سعد مندوه الشيمي وشركائه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  83

كرداسة -كفرحكيم  -وصف الـتأشير:   ،  ش الشريف متفرع من شارع كفرحكيم العمومي بملك احمد محمد امام الدسوقي  -  

تم تعديل العنوان ,  25255222وفي تاريخ  2112مندوه الشيمي وشركائه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    عالء سعد  -  84

 -يم كفرحك -وصف الـتأشير:   ، مصنع مؤجر بملك احمد محمد امام الدسوقي ش الشريف متفرع من شارع كفرحكيم العمومي 

  - كرداسة

الصطناعياالنظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء ا -  85  Intelligent Systems I-SYS     3224، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم 

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مبني 25255222وفي تاريخ   B115  ية طريق القاهرة اسكندر -القرية الذكية  -الدور الثانى

2202الصحراوي الكيلو   - 

وفي  2822، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Mazda For Trading And Industry  مازدا للتجارة والصناعه -  86

الهرم -ع حدائق االهرام  128تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255222تاريخ   -  

وان , وصف تم تعديل العن 25255235وفي تاريخ  2225الماسة للصناعة ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  87

الجيزة-أكتوبر 2 -المنطقة الصناعية األولى  - 248الـتأشير:   ، قطعه رقم   

تم تعديل العنوان ,  25255231وفي تاريخ  11031محمد عبد التواب زكي وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  88

سادس من اكتوبرالمنطقة الصناعية ال -مخازن الشباب  - 328وصف الـتأشير:   ، قطعة   - 

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  15352أحمد صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  89

المحور المركزى -بسنتر المجد التجارى  44الـتأشير:   ، محل رقم   -  
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 368 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل العنوان , وصف  25255231ريخ وفي تا 15352أحمد صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  90

المحور المركزى -بسنتر المجد التجارى  12الـتأشير:   ، محل رقم   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  15352أحمد صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  91

حى العرب -برج محمد على  4الـتأشير:   ، محل رقم   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255231وفي تاريخ  15352أحمد صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  92

شارع االردنية - 2بتراء مول مرحلة  1الـتأشير:   ، محل رقم   -  

ل العنوان , وصف تم تعدي 25255231وفي تاريخ  15352أحمد صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  93

طريق مطروح -الـتأشير:   ، محل بجوار متحف العالمين الجديدة   -  

، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     SIAM OCEAN FOR FOOD INDUSTRIES سيام اوشن للصناعات الغذائية -  94

 -مدينة الساداات  -منطقة المطورين  - 12 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم 25255231وفي تاريخ  8828

وبذلك تم محو القيد من استثمار السادس من اكتوبر -محافظة المنوفية     

وفي  2340، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     DUGOUT EGYPT داجاوت ايجيبت للتسويق -  95

المعادى - 231ش  32ر:   ، تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي 25255231تاريخ   -  

تم  25255231وفي تاريخ  3245، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     EL  Hoda SolarEnerg  الهدى للطاقة الشمسية -  96

الهرم -اللبينى فيصل  -ابراج المهندس برج قمر ) ب ( -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الطابق الثانى     -  

ــــــــــــــــــــــ      

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اقامه وتشغيل  -، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :  EGY GRAPHIC ايجي جرافيك للصناعات الهندسية -  1

نشطة ويجوز مصنع التشكيل المعادن وتصنيع االسطمبات والفورم وصيانتها وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه اال

حقيق شركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تللشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع ال

ق قيدها برقم  غرضها في مصر اوفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون ،  سب

مسئولية محدودةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255254وفي تاريخ  2242   

ة التصنيع لدى الغير لألغذية الخاص ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : IPSY إبسي -  2

  .  والمطهرات ومستحضرات التجميل

 . تجارة وتوزيع األغذية الخاصة والمطهرات ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير "

رات التجميلتصدير األغذية الخاصة والمطهرات ومستحض "  . 

والمطهرات  تجارة وتوزيع األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واألغذية الخاصة ومستحضرات ومستلزمات التجميل "

عقيم المعملية ،  الطبية والخامات الدوائية والمنظفات وإضافات األعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية والمحاليل الطبية ومواد الت

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255254وفي تاريخ  4301قيدها برقم    سبق  

باتات ، ذات مسئولية محدودة  والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واألجهزة الطبية واألعشاب والن IPSY إبسي -  3

 . الطبية
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 369 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تجميل يطرية والمكمالت الغذائية واألغذية الخاصة ومستحضرات ومستلزمات الالتصنيع لدى الغير األدوية البشرية والب "

ة ومواد والمطهرات الطبية والخامات الدوائية والمنظفات وإضافات األعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية والمحاليل الطبي

الطبية واألعشاب والنباتات الطبية التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واألجهزة  . 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255254وفي تاريخ  4301تسجيل األدوية أمام الجهات ،  سبق قيدها برقم      "

 مسئولية محدودة

 . ، ذات مسئولية محدودة  المختصة IPSY إبسي -  4

 . تسويق المنتجات "

 .  التوريدات العمومية "

كيالت التجارية والتصديرالتو "  . 

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش    . 

ى نها علويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاو  

ن . ،  سبق تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها ، وذلك طبقاً ألحكام القانو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255254وفي تاريخ  4301قيدها برقم     

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض  Action Custom Clearance                                 اكشن للتخليص الجمركى -  5

وريدات الت -الشحن البحرى للبضائع  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا والتوزيع  -الشركة هو : التخليص الجمركى 

رسة هذه ط استصدار التراخيص الالزمة لممامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشر -التصدير  -العمومية 

هة االنشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبي

بق قيدها س  باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة ،

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255252وفي تاريخ  0512برقم     

، ذات مسئولية محدودة  او تشتريها او  Action Custom Clearance                                 اكشن للتخليص الجمركى -  6

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  0512فيذية ،  سبق قيدها برقم   تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التن

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

حة الفندقية اشراندا الدارة الفنادق ، شركة مساهمة  بها والتوسع فيها علي أال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واألجن -  7

الطاقة  يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من والقرى السياحية عن ثالثة نجوم وأال

 . اإليوائية للمشروع

 . إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها "

ومإقامة وتشغيل يخوت السفاري على أال يقل مستواها عن ثالثة نج "  . 

وفي تاريخ  0222امتالك وإدارة وتشغيل البواخر السياحية والمراكب الشراعية والعائمات السياحية ،  سبق قيدها برقم    "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255258  

المعنيةاشراندا الدارة الفنادق ، شركة مساهمة  " والسابق لها الحصول علي التراخيص من الجهات  -  8   

 1822لسنة  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم   -إقامة وتشغيل وإدارة المخيمات والمنتجعات السياحية   "

تراخيص في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية , والينشئ تاسيس الشركات اي حق في مزاولة غرضها اال بعد الحصول علي ال

رضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غ  -  

وفي تاريخ  0222تقديم االستشارات التسويقية والترويجية لشركات الطيران  فيما عدا االستشارات ،  سبق قيدها برقم    "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255258  
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 370 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

المال  الفنادق ، شركة مساهمة  القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راساشراندا الدارة  -  9

يها فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عل

التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية  -التنفيذية من قانون سوق راس المال والئحتة  22المادة   . 

الدعاية واالعالن بكافة الوسائل  "

  المسموعة والمقروءة والمرئية

تنظيم وأداره المعارض والمؤتمرات  "

 والندوات

تم تعديل النشاط , 25255258وفي تاريخ  0222وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ،  سبق قيدها برقم    

 وصف التأشير:  شركة مساهمة

 . اشراندا الدارة الفنادق ، شركة مساهمة  السارية ,وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة -  10

ها علي كة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشر

نون ،  سبق تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة58252552وفي تاريخ  0222قيدها برقم     

ذات مصر إلنتاج المحتوى االلكتروني وإعداد الدراسات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  اضافة نشاط : ادارة  -  11

خص واحد تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة ش25255258وفي تاريخ  2340المواقع االلكترونية ،  سبق قيدها برقم   

 محدودة المسئولية

 0524الغاء نشاط االستيراد ،  سبق قيدها برقم   -، ذات مسئولية محدودة   Eno Freight Services إينو فريت سرفيس -  12

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255258وفي تاريخ   

 INTERNA TIONAL                                                                      المزارع الدولي للمشروعات الزراعيه -  13

AGRONOMIST FOR AGRICUL TURAL PROGECTS IAAP  شركة مساهمة  كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو ،

تعديل النشاط , وصف التأشير:   تم25255258وفي تاريخ  2322تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون . ،  سبق قيدها برقم   

 شركة مساهمة

 INTERNA TIONAL                                                                      المزارع الدولي للمشروعات الزراعيه -  14

AGRONOMIST FOR AGRICUL TURAL PROGECTS IAAP دة و ، شركة مساهمة  اصبح غرض الشركة هو : تجارة األسم

 -لسائله منها تصنيع و تعبئة و توزيع جميع أنواع األسمدة و المخصبات الصلبه و ا -المخصبات و المبيدات و التقاوى الزراعيه 

يميائيه و األتجار فى المواد الك -تصنيع و تعبئة و توزيع جميع أنواع المبيدات الزراعيه و الصحة العامه الصلبه و السائله  

زراع و أستصالح و أست -األتجار فى المبيدات الحشريه وجميع مبيدات الصحة العامة  -ه و المستوردة منها الكيماويات المحلي

تم 25255258وفي تاريخ  2322األتجار ،  سبق قيدها برقم    -تجهيز األراضى بالمرافق األساسيه التى تجعلها صالحة للزراعه 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة

 INTERNA TIONAL                                                                      المزارع الدولي للمشروعات الزراعيه -  15

AGRONOMIST FOR AGRICUL TURAL PROGECTS IAAP  شركة مساهمة  فى األالت و المعدات بأنواعها و قطع الغيار ،

د غرض و الوكالة التجاريه فى حدو -األتجار فى الحاصالت الزراعيه و منتجاتها  -ر األستيراد و التصدي -و السلع الوسيطة 

 الشركة  و القوانين المسموح بها

نشطهوذلك دون األخالل بأحكام القوانيين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط أستصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذة األ   

ها على الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزوال أعماالً شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255258وفي تاريخ  2322تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ،  سبق قيدها برقم   

 شركة مساهمة
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والشقق  الشركة هو : " اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالتاشراندا الدارة الفنادق ، شركة مساهمة  اصبح غرض  -  16

 الفندقية والقري السياحية

بشأن شركات اإلدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاة القرار الوزاري رقم   . 

طاعم العائمةتملك وإقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والعائمة والم "  

رفيهية أو والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقري السياحية واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ت "

تم تعديل النشاط , 25255258وفي تاريخ  0222رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة ،  سبق قيدها برقم   

:  شركة مساهمةوصف التأشير  

اقامة و تشغيل و ادارة  -1خير مزارعنا لتجارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  اصبح غرض الشركة هو :  -  17

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -2المطاعم و الكافتريات     

شروبات بات الغذائية الجاهزة و السريعة و السندوتشات و العصائر و المتجهيز و بيع جميع انواع الوج -4التوريدات العمومية   -3

بيع االلبان و  -2بيع اللحوم المجمدة و الطازجه و جميع منتجاتها   -2توريد الوجبات للشركات و المصانع   -0الباردة و الساخنه  

  جميع منتجاتها

وفي تاريخ  2252م القوانين و اللوائح ،  سبق قيدها برقم   خدمة توصيل الوجبات للمنازل . وذلك دون اإلخالل بأحكا -8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية25255215  

اخيص خير مزارعنا لتجارة االغذية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  و القرارات السارية ، و بشرط استصدار التر -  18

يه ذه االنشطة . و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعماالً شبالالزمة لممارسة ه

ا أو أن بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى شركة اخرى أو معه

 ً تم تعديل 25255215وفي تاريخ  2252ألحكام القانون . ،  سبق قيدها برقم    تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا

 النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية

ء كان ذلك مزارع بالدي لالستثمار ومنتجات األلبان ، ذات مسئولية محدودة  اضافة نشاط : " تربية جميع أنواع الدواجن سوا -  19

ت أو التسمين أو اللحومإلنتاج السالال  . 

تم تعديل النشاط , 25255215وفي تاريخ  8085إنشاء وإدارة و تشغيل محطات الدواجن بكافة أنواعها ،  سبق قيدها برقم    "

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

ستيكية نيع المنتجات البالان اتش جروب للصناعات الغذائيه ، شركة مساهمة  اضافة نشاط : اقامة وتشغيل مصنع لتص -  20

 -ة عصا مصاص -اقالم لمنتجات التعبئة  -سكاكسن  -معالق  -شوك  -ومنتجات المنامين الالزمة لمنتجات الشركة ) عبوات 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255211وفي تاريخ  2202برطمانات ( ،  سبق قيدها برقم     

يع عات الغذائية ) ماربيال جروب ( ، شركة مساهمة  اضافة نشاط : اقامة وتشغيل مصنع لتصنماربيال جروب للصنا -  21

 -ات التعبئة اقالم لمنتج -سكاكسن  -معالق  -شوك  -المنتجات البالستيكية ومنتجات المنامين الالزمة لمنتجات الشركة ) عبوات 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255211يخ وفي تار 2202برطمانات ( ،  سبق قيدها برقم    -عصا مصاصة 

 مساهمة

، شركة شخص واحد محدودة  K   Management                                                 كيه مانجمنت للتدريب واالستشارات -  22

تم تعديل النشاط , 25255211وفي تاريخ  4242المسئولية  اضافة نشاط :ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية

اعمال التوصيف  -:  2512لسنة  22محمد حمدى على محمد و بيتر نبيل عزيز حنا ، شركة تضامن  انشطة داخل قانون  -  23

 2512لسنة  22واعها                      انشطةخارج قانون والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف ان

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255211وفي تاريخ  15880التسويق للتطبيقات االلكترونية ،  سبق قيدها برقم    -:

 تضامن
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 372 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رك بأى وجه من الوجوه مع الشركات، ذات مسئولية محدودة  هذه األنشطة .ويجوز للشركة ان تشت Madar مدار العقارية -  24

ن تندمج وغيرها التى تزاول أعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر اوفى الخارج،كما يجوز لها أ

لنشاط , تم تعديل ا25255212وفي تاريخ  2221فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون. ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

إدارة المشروعات عدا الفندقية -، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :  Madar مدار العقارية -  25  . 

 . اقامة وتشغيل المراكز التجارية -

 .التسويق العقاري -

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -

 .إعداد دراسات الجدوي للمشروعات -

 .إعداد التصميمات الهندسية -

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العمومية -

يشترط في هاتين إستصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع وإستزراع االراضي المستصلحة و -

تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  2221ن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ،  سبق قيدها برقم   الحالتين ا

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

ي ، ذات مسئولية محدودة  واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الر Madar مدار العقارية -  26

لسنة  302وقرار  رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305يما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم بطريقة الغمر ف

2552 

 .االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -

كالة فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الو 1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

ن التجارية،والينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها م

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212وفي تاريخ  2221الجهات ،  سبق قيدها برقم     

ة  المختصة وبما اليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض، ذات مسئولية محدود Madar مدار العقارية -  27 . 

ادة رأس المال تقديم االستشارات االدارية والهندسية ) فيما عدا االستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زي -

يها في في مجال االوراق المالية المنصوص علواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة 

من قانون سوق رأس المال والئحة التنفيذية ( 22المادة  . 

قيدها برقم  وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة ،  سبق -

وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودةتم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  2221    

بقا ، ذات مسئولية محدودة  يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك ط T R S STUDIOS تي ار اس ستوديوز -  28

دةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدو25255212وفي تاريخ  8324الحكام القانون ،  سبق قيدها برقم     

لسنة  22طارق سيد الغندور ابو المجد محمد وشريكه ، شركة تضامن  اصبح غرض الشركة هو : أنشاط داخل قانون  -  29

م2512   

فيلزم موافقة  تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء "

ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة  305مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم الهيئة مسبقا مع 

2552لسنة  302 . 
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 373 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بشأن 2512لسنة  355إدارة التسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مرعاه قرار الوزاري رقم  "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212وفي تاريخ  2004،  سبق قيدها برقم    إدارة الخدمات الفندقية وفقا  

 .طارق سيد الغندور ابو المجد محمد وشريكه ، شركة تضامن  لما ورد من إجراءات المرخص بها -  30

م2512لسنة  22أنشاط خارج قانون    

احية والصحة والمشروبات )الكاترنج( لقطاع شركات البترول والطيران والسي تموين وإعداد وتجهيز وتوريد الوجبات والمأكوالت "

 .والتعليم وجميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية

  التوريدات العمومية "

ا الشرط ركة بهذتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الش

تم 25255212وفي تاريخ  2004لسنة ،  سبق قيدها برقم    22يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار قم 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

ارج قانون االستثمار م وكذا ال تتمتع األنشطة خ2512طارق سيد الغندور ابو المجد محمد وشريكه ، شركة تضامن   -  31

على كافة  بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانونمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة 25255212وفي تاريخ  2004التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبق قيدها برقم   

نتضام  

نفات ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : االنتاج الفنى والتوزيع للمص T R S STUDIOS تي ار اس ستوديوز -  32

وموسيقى و  انتاج و توزيع سينمائى -انتاج سمعى وبصرى و مرئى ومسموع   -اقامة وتنظيم الحفالت العامة  -المسموعة والمرئية 

لالزمة ن االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اتملك استديوهات صوت وذلك دو

ها او لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمال

تم تعديل 25255212وفي تاريخ  8324سبق قيدها برقم    التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما ، 

 النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : المقاوالت العامة متخصصة  PETROL & TAAMIR  بترو اند تعمير -  33

  ومتكاملة

والميادين   والقيام  بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق مقاوالت التشطيبات الداخلية والخارجية والديكورات -

  .)الالند سكيب(

  .التجارة والتوريدات العمومية -

  .إقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين  السيارات-

  .إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية -

ها واستغاللهاإنشاء الطرق الحره والسريعة والرئيسية وصيانتها وإدارت - .  

  .مقاوالت أعمال السكك الحديد والمطارات -

- تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255212وفي تاريخ  812تجهيز المنشآت باألثاث والكماليات ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

  .، ذات مسئولية محدودة  واألجهزة واألدوات والمعدات الالزمة لإلستخدام PETROL & TAAMIR  بترو اند تعمير -  34

  .مقاوالت البناء والتشييد المتكامله-

- االستثمار العقاري -اإلشراف علي تنفيذ المشروعات.    
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 374 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لقوانين مع مراعاة احكام ا -تقديم خدمات لوجيستية  -نونا ( توكيالت تجارية ) والتوزيع المسموح به قا -االستثمار العقارى  -

لحة او واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مص

وفي تاريخ  812بق قيدها برقم   تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى ،  س

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212  

ما ، ذات مسئولية محدودة  قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ك PETROL & TAAMIR  بترو اند تعمير -  35

بق قيدها برقم   ا بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية ،  سيجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقه

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212وفي تاريخ  812  

تعديل غرض الشركة ليصبح غرض الشركةهو-، ذات مسئولية محدودة   BEYOND&MORE                  بيوند اند مور -  36 :  

امةوتشغيل وادارة المطاعم اق "

 .والكافيتريات

توزيع وتوريد الوجبات الجاهزة  "

 .والمأكوالت واألطعمةوالمشروبات عداالكحولية

  .تقديم خدمة الكاترينج "

 . الدعاية واالعالن "

تجارة الالفتات اإلعالنية . ،  سبق  "

أشير:  ذات مسئولية محدودةتم تعديل النشاط , وصف الت25255212وفي تاريخ  2238قيدها برقم     

تعديل غرض الشركة ليصبح غرض الشركةهو-، ذات مسئولية محدودة   SIGNS&MORE                       صاينز اند مور -  37 :  

اقامةوتشغيل وادارة المطاعم  "

 .والكافيتريات

توزيع وتوريد الوجبات الجاهزة  "

 .والمأكوالت واألطعمةوالمشروبات عداالكحولية

  .تقديم خدمة الكاترينج "

 . الدعاية واالعالن "

تجارة الالفتات اإلعالنية . ،  سبق  "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212وفي تاريخ  2238قيدها برقم     

ارات المالية هو :  تقديم االستش المصرية السعودية لالستشارات المالية عن بعد ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة -  38

وكذا االستشارات  ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال واالستحواذ

من قانون سوق راس  22المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 -رية عن بعد ادارة البرامج المحاسبية واالدا -ادخال البيانات علي الحسابات وبالوسائل االلكترونية  -المال والئحتة التنفيذية ( 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255212وفي تاريخ  2202مركز اعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية ،  سبق قيدها برقم   

ذات مسئولية محدودة   

ثين المصرية السعودية لالستشارات المالية عن بعد ، ذات مسئولية محدودة  وانشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباح -  39

شاء ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات , وانشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات او ان

ارية وبشرط وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الس  -غيل مراكز تدريب لتقديم الخدمات التعليمية وادارة وتش

ى استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها الت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 375 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم 25255212وفي تاريخ  2202تعاونها على تحقيق غرضها فى ،  سبق قيدها برقم    تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

فيها او  المصرية السعودية لالستشارات المالية عن بعد ، ذات مسئولية محدودة  مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج -  40

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  2202ا بها وذلك طبقا الحكام القانون ،  سبق قيدها برقم   تشتريها او تلحقه

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

اعداد دراسات الجدوي و ابحاث السوق -، ذات مسئولية محدودة   Techie Matter تيكي ماتر -  41 . 

يات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعهااعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمج - . 

دريب عليهااعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات االلكترونية و تشغيلها و الت - . 

 . انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات -

الحسابات و بالوسائل االلكترونية ادخال البيانات علي - . 

وفي تاريخ  2038انشاء و ادارة مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ،  سبق قيدها برقم    -

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212  

 .  ، ذات مسئولية محدودة Techie Matter تيكي ماتر -  42

 .انشاء و ادارة مراكز االستشارات و الدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات و االتصاالت و تطويرها -

 .حاضنات االعمال التكنولوجية و دعم ريادة االعمال -

 .تصميم و تطوير برامج الحاسب االلي -

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

 . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

بشان شركات االدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

 . الترخيص بها

تم تعديل النشاط , وصف 25255212في تاريخ و 2038و ذلك دون االخالل باحكام القوانين و اللوائح ،  سبق قيدها برقم    

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

سة ، ذات مسئولية محدودة  و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص الالزمة لممار Techie Matter تيكي ماتر -  43

ي قد تزاول اعماال شبيهة باعمالها او الت هذه االنشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي

قا الحكام تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طب

ودةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محد25255212وفي تاريخ  2038القانون . ،  سبق قيدها برقم     

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض االشركة هو :  تجارة الخردة ومخلفات  Clean City كلين سيتي للخدمات البيئية -  44

لعامة ) فيما تقديم االستشارات في مجال الصحة ا -تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشات  -المصانع والمطاعم ومخلفات االعالف 

ستشارات المالية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال واالستحواذ وكذا اال عدا االستشارات القانونية

من قانون سوق راس المال  22عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  0325االستيراد ،  سبق قيدها برقم    - التوريدات العمومية -والئحتة التنفيذية ( 

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

ام القانون ، ذات مسئولية محدودة  والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركة باحك Clean City كلين سيتي للخدمات البيئية -  45

يس فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية وال ينشىء تاس 1822لسنة  121رقم والقانون  1822لسنة  125رقم 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 376 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

خل الشركة اى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ي

تم 25255212وفي تاريخ  0325الغير ،  سبق قيدها برقم   تصنيع الزيوت والعطور لدى  -باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :  American Cosmo Pharma Company امريكان كوزمو فارما -  46

يةوالعطرية قير الطبية والكيماويات والمستحضرات الطباقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والعقا

ى الغير_ اقامة والمبيدات الحشرية وااللبان ومستلزمات االطفال والمكمالت الغذائية واالعشاب الطبية وكذلك تصنيع كل ماسبق لد

ة البشرية والبيطرية االدويوتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف االعشاب و كذلك تصنيعهم لدى الغير _ تجارة وتوزيع وتوريد 

ق قيدها برقم  والمطهرات والتحصينات والمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل واالعالف واضافات االعالف والفيتامينات ،  سب

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255218وفي تاريخ  2202   

، ذات مسئولية محدودة  واالحماض االمينية  American Cosmo Pharma Company امريكان كوزمو فارما -  47

ت الزراعية والمخصبات الزراعية واالعالف المعدنية والمبيدات الحشرية والمستلزمات البيطرية ومبيدات الصحة العامة والمبيدا

لصناعية والعطور ر طبية والمنظفات اومستلزمات المزارع والمستحضرات البيولوجية واللقاحات البيطرية والكيماويات الطبية والغي

التصدير-والمحاليل الطبية والمستلزمات الطبية والتشخيصية واالجهزة الطبية   

 خدمات رجال االعمال )أعمال السكرتاريه( -

  إقامه وتشغيل المعارض بشرط إستصدار التراخيص الالزمه ألى معرض على حده -

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255218وفي تاريخ  2202تقديم اإلستشارات ،  سبق قيدها برقم    -  

ه ، ذات مسئولية محدودة  )فيما عدا اإلستشارات القانوني American Cosmo Pharma Company امريكان كوزمو فارما -  48

 والماليه (

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255218وفي تاريخ  0222تصنيع المواد الغذائية )تصنيع الكاجو( ،  سبق قيدها برقم    - 

 ذات مسئولية محدودة

، ذات  Egyptian International Company For Paper Products Jana  المصرية العالمية للمنتجات الورقية جانا -  49

تجارة  -لطبية يه وتصنيع المنسوجات امسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورق

تم تعديل النشاط , 25255218وفي تاريخ  2342الجملة والتجزئة للمنتجات الورقية والمستلزمات الطبية ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

الدعاية واالعالن -و : ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة ه Through The Line  ثرو ذا الين -  50  

 مركز تدريب وادارة الموارد البشرية -

طةو ذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنش   

ها علي عمالها او التي قد تعاونويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة با

انون ،  سبق تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام الق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255223وفي تاريخ  15858قيدها برقم     

22وشركاه ، توصية بسيطة  انشطة داخل قانون سيد رمضان فرج  -  51  :  

ةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق  

لسنة  302رقم وما ورد بقراررئيس الجمهورية  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552  
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 377 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اقامة وتشغيل المراكز التجارية -

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و -  

تم 55223252وفي تاريخ  15215في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

 سيد رمضان فرج وشركاه ، توصية بسيطة  واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى -  52

 -لفنى انشاء اوادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم ا -انشاء اوادارة او تشغيل المدارس  -االستزراع وليس الري بطريق الغمر 

اء الجامعاتانش   

لسنة 302وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

. 2008 

22انشطة خارج قانون   :  

 المقاوالت -

 التوريدات العمومية -

 اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات -

وفي تاريخ  15215مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223  

 سيد رمضان فرج وشركاه ، توصية بسيطة  االستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة -  53

،مع عدم تمتع 2512لسنة  22حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  بهذا الشرط يسقط  

 .االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  15215نشاطها. ،  سبق قيدها برقم     

ات ، شركة مساهمة  اصبح غرض الشركة :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حفاض Paperzilla بيبرزيال للحفاضات والورقيات -  54

وفي تاريخ  2222تلزمات الطبية والمنتجات الصحية والمنظفات ،  سبق قيدها برقم   االطفال والمناديل والورقيات والكمامات والمس

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255224  

بوزات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المخ -أوبرا للحلويات ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :  -  55

لغربية وااليس كريم والشيكوالته وتصنيع وتعبئةوالحلويات الشرقية وا  

ساخنه و اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات وتقديم المشروبات الباردة وال -التجارة فى كل ما سبق   -المواد الغذائية 

, وصف التأشير:  ذات تم تعديل النشاط 25255224وفي تاريخ  15254الحلويات والمأكوالت والتيك اواى ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

المحتوي  انتاج -، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : تصميم وتطوير البرمجيات والتطبيقات  TEAM I تيم اي -  56

ت ستشاراتقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونية واال -االلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النش

اقامة وتشغيل  -من قانون سوق راس المال والئحتة التنفيذية (  22العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 378 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255224وفي تاريخ  2232يب وتنمية الموارد ،  سبق قيدها برقم   مركز العداد وتدر

 مسئولية محدودة

 اعداد االبحاث والدراسات -تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل  -، ذات مسئولية محدودة  البشرية  TEAM I تيم اي -  57

ات اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمر -جراءات االدارية امام الجهات الحكومية وغير الحكومية الوساطة في انهاء اال -والتقارير 

تسويق  -رنت التسويق االلكتروني عبر االنت -والندوات والفعاليات ) بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض علي حده ( 

قيدها برقم    الدعاية واالعالن ،  سبق -دراسة الجدوى للشركات  - التصدير -التوكيالت التجارية  -التسويق العقاري  -المنتجات 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255224وفي تاريخ  2232  

ية ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :التسجيل و التصنيع لدى الغير لالدو Pharma Nova  فارما نوفا -  58

ات ومستلزمات بيطرية ومستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات مستحضرات العناية الشخصية والمطهرات والمنظفالبشرية وال

ذائية مستحضرات العناية باالم والطفل واالعشاب والمستخلصات النباتية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمواد الغ

ل الكلى ومعجون بيولوجيبة واالمصال واللقاحات وفالتر غسيل الكلى ومحاليل غسيوالمستلزمات الطبية واالجهزة الطبية واالدوية ال

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  2452االسنان ومستلزمات العناية باالسنان واضافات االعالف والمضادات ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

 ، ذات مسئولية محدودة  الحيوية والمعقمات والمراهم والفيتامينات Pharma Nova  فارما نوفا -  59

 ادارة وتشغيل المعامل الطبية -

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -

   ادارة الصيدليات -

- والمستحضرات الطبيه اقامة وادارة وتشغيل مخازن االدويه   

 اعداد األبحاث العلمية-

 التصدير والتوكيالت التجارية-

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية 22252552وفي تاريخ  2452التجاريه ، وال ينشئ تأسيس ،  سبق قيدها برقم   

 محدودة

 ، ذات مسئولية محدودة  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص Pharma Nova  فارما نوفا -  60

ها للشركة ان تكون ليجوز  -الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

حقيق مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على ت

ام القانون غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحك

تم تعديل النشاط , وصف 25255222وفي تاريخ  2452التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،  سبق قيدها برقم    والئحتة

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

، ذات مسئولية محدودة  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  Pharma Nova  فارما نوفا -  61

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية 25255222وفي تاريخ  2452باشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   الالزمة لم

 محدودة

وفي  2221   بروفيشنال سبورتس ، شركة مساهمة  اضافة نشاط : التوريدات العامة الى نشاط الرئيسى ،  سبق قيدها برقم -  62

التأشير:  شركة مساهمة تم تعديل النشاط , وصف25255222تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 379 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ن شركة ماتيتو شركة مؤسسة طبقا لقانون االمارات ، ذات مسئولية محدودة  اضافة نشاط : تنفيذ العقد المبرم بي        -ماتيتو  -  63

ملية تنفيذ ) االماراتية ( ذات مسئولية محدوده ) الشركة االفى الخارج ( وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية وذلك فى غ

ه الصرف الصحى بالصوالح بمركز فاقوسمحطة معالجة ميا  S-ST-P2-02 -    وفي  822محافظة الشرقية ،  سبق قيدها برقم

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222تاريخ   

و : ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة ه Mazda For Trading And Industry  مازدا للتجارة والصناعه -  64

:  22انشطة خارج قانون  -: تجارة الجملة والتجزئة لالدوات الكهربائة ومستلزمات االنارة  2512لسنة  22انشطة داخل قانون 

تم تعديل النشاط , 25255222وفي تاريخ  2822التنصعيع لدى الغير االدوات الكهربائية ومستلزمات النارة ،  سبق قيدها برقم   

لية محدودةوصف التأشير:  ذات مسئو  

     الموارد المتقدمه -  65

advanced  Resources   company ذات مسئولية محدودة  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ، 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  11482نشاطها. ،  سبق قيدها برقم     

ة وتشغيل المطاعمبراندس هوب القام -  66    BRANDS  HUB  ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل ،

 وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع

استغالل العالمات التجارية )الفرنشايز( -المأكوالت والتيك اواى    

اان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة  

يها اواو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255222وفي تاريخ  11523ها برقم   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ،  سبق قيد

 مسئولية محدودة

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل  BRANDS HOB  براندس هوب إلقامة وتشغيل مطاعم -  67

الكحولية( وتقديم جميع أنواع وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا  

استغالل العالمات التجارية )الفرنشايز( -المأكوالت والتيك اواى    

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اوكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,  

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255222وفي تاريخ  11523تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

حدودة  و الئحته التنفيذية، ذات مسئولية م BRANDS  HUB   براندس هوب القامة وتشغيل المطاعم -  68  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  11523نشاطها. ،  سبق قيدها برقم     

ة وتشغيل مطاعمبراندس هوب إلقام -  69   BRANDS HOB ذات مسئولية محدودة  و الئحته التنفيذية ، 

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ذات مسئولية محدودة تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 25255222وفي تاريخ  11523نشاطها. ،  سبق قيدها برقم     

22تالل للتنمية العمرانية ، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركة هو :انشطة من داخل ق  -  70 : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 380 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن -

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصنوعات البالستيكية

المجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارجتخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية و  

والصحراويه  استصالح واستزراع االراضى البور -الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا( 

 : ومنها

ع االراضى ،  سبق قيدها برقم   استزرا -2استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع  -1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  15542  

خصصه تالل للتنمية العمرانية ، ذات مسئولية محدودة  المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى م -  71

مار العقارى االستث -الرى الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق 

22انشطة من خارج ق  -بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم   : 

 اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -

قيدها برقم   شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و التجاريه وانشطه البناء لالسكان العائلى واالدارى ،  سبق -

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  15542   

شغيل اقامه وت -اقامه وتشغيل محطه خدمه وتموين السيارات  -جارى تالل للتنمية العمرانية ، ذات مسئولية محدودة  والت -  72

اقامه المجتمعات العمرانيه المتكامله -مركز خدمه وصيانه السيارات   . 

بهذا على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة  

على ان ال تتمتع 2512لسنة  22فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم الشرط يسقط حقها   

 االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

تأشير:  ذات تم تعديل النشاط , وصف ال25255222وفي تاريخ  15542وذلك دون االخالل باحكام القوانين ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

مه لممارسه تالل للتنمية العمرانية ، ذات مسئولية محدودة  واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالز -  73

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  15542هذه االنشطه ،  سبق قيدها برقم     

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركه  Borders Building Business ( 3B ) بوردرز بيلدنج بيزنس) ثرى بى( -  74

ها مصلحة يجوز للشركة ان تكون ل -التوريدات العموميه  -المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -هو : االستثمار العقارى  

رضها فى ت وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غاو تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركا

الئحتة التنفيذية مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون و

اطها ،  سبق ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255222وفي تاريخ  2242قيدها برقم     

     الموارد المتقدمه -  75

advanced  Resources   company داد وتدريب وتنمية الموارد البشرية، ذات مسئولية محدودة  اقامة وتشغيل مركز الع  

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

يها اووز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يج  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 381 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

تم تعديل 25255222وفي تاريخ  11482مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،  سبق قيدها برقم   

ة محدودةالنشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولي  

 الماسة للصناعة ، ذات مسئولية محدودة  غرض الشركة هو -  76

أقامه وتشغيل مصنع لتشكيل  "

 وتشغيل وتجميع المعادن ومستلزماتها

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  "

 المنتجات البالستيكية ومستلزماتها

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  "

 الكشافات الكهربائية ولمبات الليد

ن االخالل بأحكام القوانين وذلك دو "

 واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسه هذه األنشطة

ها على ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاون

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255235وفي تاريخ  2225برقم   تحقيق غرضها في مصر او في ،  سبق قيدها 

 مسئولية محدودة

حكام الماسة للصناعة ، ذات مسئولية محدودة  الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا أل -  77

عديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودةتم ت25255235وفي تاريخ  2225القانون. ،  سبق قيدها برقم     


