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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  لصاحبها )حلمى محمد HASHTAG BRANDYهاشتاج براندى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  1

-1: -22عن أنشطة قانون  101205برقم  25255250، قيد فى  055550555حلمى طه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

بيانات و أنشطة صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز ال

طبيقات أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والت- 2لوجي . التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنو

غيلها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتش- 3بمختلف أنواعها . 

ن صوت وصورة وبيانات ، بجهة : مكتبإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة م- 4والتدريب عليها .   (C8 )  251بالمبنى - 

النزهه -شيراتون المطار -حى الملتقى العربى  - 32عقار  -الطابق الثانى  - 

  لصاحبها )حلمى محمد HASHTAG BRANDYهاشتاج براندى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  2

إدخال البيانات علي - 0عن .  101205برقم  25255250د فى ، قي 055550555حلمى طه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

إنتاج وتطوير النظم المدمجة - 2أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . - 6الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .

فيذ و ادارة شبكات نقل و تداول تن- 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2وتشغيلها والتدريب عليها . 

راءات المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك ب- 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ، بجهة : مكتب- 12االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .   (C8 )  512بالمبنى - 

النزهه -شيراتون المطار -حى الملتقى العربى  - 32عقار  -الطابق الثانى  - 

  لصاحبها )حلمى محمد HASHTAG BRANDYهاشتاج براندى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  3

المضافةبعد عن وتقديم خدمات القيمة  101205برقم  25255250، قيد فى  055550555حلمى طه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

ه و اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكي- 13الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.

مشروعات البحث والتطوير - 14االقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

مع مراعاه  والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) العلمي من اجل التنمية

إنشاء وإدارة مراكز التدريب ، بجهة : مكتب- 10( 2553لسنه  64قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم   (C8 )  251بالمبنى - 

النزهه -شيراتون المطار -حى الملتقى العربى  - 32عقار  -الطابق الثانى  - 

  لصاحبها )حلمى محمد HASHTAG BRANDYهاشتاج براندى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  4

عن إلعداد الباحثين ومراكزنقل  101205برقم  25255250، قيد فى  055550555حلمى طه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

 األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من- 12ولوجية ودعم ريادة األعمال. حاضنات األعمال التكن- 16تكنولوجيا المعلومات  

: التسويق -22صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون 

ثمار. مع مراعاة ي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستااللكترونى عبر االنترنت. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مال

جهة : مكتباحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب  

(C8 )  هالنزه -شيراتون المطار -حى الملتقى العربى  - 32عقار  -الطابق الثانى  - 251بالمبنى - 

 25255215، قيد فى  155550555لصاحبها )يوسف طه عبد الفتاح محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   KIDZANIAكيدزنيا -  5

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  102542برقم  : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 اقامة وتشغيل وادارة مركزتدريب لتنمية مهارات و قدارات االطفال و رعاية الموهوبين-
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 مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار،

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

المقطم -الحى السادس  -الهضبة الوسطى  - 2062نشاطها. ، بجهة : عقاربالقطعه   - 

،  1555550555مصانع امجد عبد ربه للصناعات الغذائية لصاحبها )امجد احمد عبدربه محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ت اقامة وتشغيل مصنع الستخالص وتعبئة الزيوت النباتية من زيو -: -22عن انشطة قانون  102252برقم  25255226قيد فى 

 النخيل والذرة وعباد الشمس وزيت الزيتون والزيوت

وتغليف المواد  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحالوة الطحينية الجافة والسائلة  -المهدرجة والسمن 

والخضروات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللحوم واالسماك والدواجن المجمدة -الكية الغذائية والسلع التموينية واالسته

، بجهة : برج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السناكس والبطاطس كاملة التصنيع والنصف مقلية ومستلزمات -والفواكه والمجمدة 

شبين الكوم -امتداد شارع طلعت حرب  -الدور الرابع  -الحرمين   - 

،  1555550555مصانع امجد عبد ربه للصناعات الغذائية لصاحبها )امجد احمد عبدربه محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

الجافة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية و -عن المطاعم والكافيهات  102252برقم  25255226قيد فى 

انيليا ومحسنات فة انواعها واشكالها والكاسترد والمهلبية واالم على والبودنج البودر والجيلى والفوالطرية والكاكاو والشيكوالتة بكا

امة وتشغيل مصنع اق -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القهوة التركية والسريعة ونكهات القهوة واالسبيريسو والكابتشينو  -المخابز 

الستيكية وكافة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع المنتجات الب -ها وانواعها لتصنيع التوابل والبهارات والمكسرات بكافة اشكال

شبين الكوم -امتداد شارع طلعت حرب  -الدور الرابع  -مستلزماتها ، بجهة : برج الحرمين   - 

،  1555550555مصانع امجد عبد ربه للصناعات الغذائية لصاحبها )امجد احمد عبدربه محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ية عن اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمران 102252برقم  25255226قيد فى 

و  2552لسنة  305الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 .اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة2552لسنه  306ار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم مراعاه قر

و ثقافية ، الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية ا

شبين الكوم -امتداد شارع طلعت حرب  -الدور الرابع  -رمين واستكمال المنشات ، بجهة : برج الح  - 

،  1555550555مصانع امجد عبد ربه للصناعات الغذائية لصاحبها )امجد احمد عبدربه محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

ة وتيالت والشقق واالجنحعن الخاصه بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والم 102252برقم  25255226قيد فى 

لمبنيه من الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات ا

ت مالية االتوريدات العمومية تلتزم المنشأة بأفراد حساب -التصنيع لدى الغير  -: -22انشطة خارج قانون  -الطاقه االيوائيه للمشروع 

ركة ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

شبين  - امتداد شارع طلعت حرب -الدور الرابع  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : برج الحرمين 

 - الكوم

يدز للتدريبمون ك -  10  MOON  KIDS   ، لصاحبها )مايسه عبد الباسط محمود عبد الباسط(  ، تاجر فرد ، رأس ماله

22عن أنشطة قانون  102122برقم  25255212، قيد فى  155550555 -: 

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

22أنشطة خارج قانون  -: 

وتشغيل وادارة مركزتدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبيناقامة  . 

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار *

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

النزهه -النزهه الجديده  -شارع عبد الرحمن الجديلى  12نشاطها. ، بجهة :  - 
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، قيد فى  0555550555لصاحبها )أسماء طه محمد ابو العال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Allure Beauty ألور بيوتي -  11

2512لسنة  22عن أنشطة من داخل قانون  102219برقم  25255213 : 

- يةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية ومستحضرات التجميل والعقاقير الطبية والكيماويات والمستحضرات الطب  

 .والمبيدات الحشرية واأللبان ومستلزمات األطفال والمكمالت الغذائية والمطهرات واألعشاب الطبية

- يدةتجارة الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجد . 

 .اقامة وتشغيل مطبعة -

2512لسنة  22أنشطة من خارج قانون  -: 

 التصنيع لدى الغير في مجال غرض الشركة -

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -

الزاويه الحمراء -مدينه الجندول  -ش التعاون  29تلتزم الشركةبأحكام ، بجهة :   - 

، قيد فى  0555550555ها )أسماء طه محمد ابو العال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحب  Allure Beauty ألور بيوتي -  12

في 1922لسنه  125في شان سجل المستوردين والقانون رقم  1922لسنه  121عن القانون رقم  102219برقم  25255213  

ال بعد الحصول علىشان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إ  

 .التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

اطها. ، لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

الزاويه الحمراء -مدينه الجندول  -ش التعاون  29بجهة :   - 

، قيد فى  155550555لصاحبها )رانيا كمال الدين احمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   DIGITRADE ديجي تريد -  13

ر لوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطويصناعةتكنو-عن  101943برقم  25255256

 االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

ب عليهام وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصمي -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

صر الجديدهم -شارع صقلية متفرع من محمد حسنين هيكل  10 -الدور االول  - 2إدخال البيانات ، بجهة : شقه  -  - 

، قيد فى  155550555لصاحبها )رانيا كمال الدين احمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   DIGITRADE ديجي تريد -  14

عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 101943برقم  25255256  . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

نظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج وتطوير ال -  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -
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 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةسوم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الر -  

شارع  10 -الدور االول  - 2إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد ، بجهة : شقه  -

مصر الجديده -صقلية متفرع من محمد حسنين هيكل   - 

، قيد فى  155550555اله ،  لصاحبها )رانيا كمال الدين احمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس م DIGITRADE ديجي تريد -  15

عن الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية 101943برقم  25255256 . 

ىاقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول عل -  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

شارع صقلية متفرع من  10 -الدور االول  - 2، بجهة : شقه إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا  -

مصر الجديده -محمد حسنين هيكل   - 

، قيد فى  155550555لصاحبها )رانيا كمال الدين احمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   DIGITRADE ديجي تريد -  16

عن المعلومات 101943برقم  25255256  

ارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستش - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

 .والثقافي والفني

سارية وعلى لتجزئهبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات التجاره الجمله وا

شارع صقلية متفرع من  10 -الدور االول  - 2الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

مصر الجديده -محمد حسنين هيكل   - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )عبد الله بن احمد بن ناصر القحطانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   QIC القحطانى الدوليه -  17

22عن نشاط داخل ق  102405برقم  25255212 : 

ةعدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما   

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

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

أ شقه  25جهة : بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ، ب استصالح وتجهيز األراضي

مصر الجديده-عمارات العبور-صالح سالم -9الدور -3  - 

فى  ، قيد 1555550555لصاحبها )عبد الله بن احمد بن ناصر القحطانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   QIC القحطانى الدوليه -  18

عن ويشترط 102405برقم  25255212  
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ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

وقراررئيس  2552لسنة  305االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ق تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناط - 2552لسنة  306الجمهوريةرقم 

 .النائية والمناطق خارج الوادي القديم (

22نشاط خارج ق  : 

 مقاوالت عامه

 توريدات عامه

 بيع و شراء االراضى و العقارات

مصر الجديده-مارات العبورع-صالح سالم -9الدور -3أ شقه  25توريد و ، بجهة :   - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )عبد الله بن احمد بن ناصر القحطانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   QIC القحطانى الدوليه -  19

عن تركيب اجهزه التحكم االلكترونى 102405برقم  25255212  

اللوائح الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين ومع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة 

صالح -9الدور -3أ شقه  25والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده-عمارات العبور-سالم   - 

، قيد فى  1555550555حسن عامر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   النداتكس لتجارة المنسوجات لصاحبها )علي محمود -  20

عن تجاره الجمله والتجزئه للمنسوجات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 102629برقم  25255224  

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

مدينة السالم -ش جابر االنصاري  12نشاطها. ، بجهة :   - 

، قيد  1555550555مصنع السراج لصاحبها شريف سامح السيد االحمدى حسين سراج الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

صالت مصنع النتاج واقامة وتشغيل  -عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الموبيليات الخشبية. 103545برقم  25255231فى 

لمنشاة الحصول ميكانيكية باشكال مختلفة وتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

مجمع الصناعات الصغيرة  -بالمنطقة الصناعية المطورين 126على التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الوحدة رقم 

مدينة السادات -طه مبنى صناعية  والمتوس - 

، قيد فى  305550555االحجار الكريمه فى مصر لصاحبها )مقدام محمد على صادق العبايجى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

عن تجاره الجمله والتجزئه لالحجار الكريمه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 101226برقم  25255250 . 

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

 -امتداد عباس العقاد  -ش محى الدين عبد الحميد  -التعاونيات  - 11عقاررقم  -الدور االرضى  - 1نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

 -مدينه نصر

 25255250، قيد فى  055550555ها )عامر عبد القادر على السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عامر للعقارات لصاحب -  23

2512لسنة  22عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  101241برقم  : 

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   

2552لسنة  356  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .التسويق العقارى

ات ، بجهة : كام القوانين واللوائح والقرارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة اح

عين شمس -الشارع الجديد  2  - 

عن  101241برقم  25255250، قيد فى  055550555عامر عبد القادر على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

2512لسنة  22انشطةداخل قانون االستثماررقم  : 

ةية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمران  

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

2552لسنة  356  

2512لسنة  22انشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .التسويق العقارى

ات ، بجهة : م بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارمع االلتزا

عين شمس -الشارع الجديد  2  - 

 25255250، قيد فى  055550555عامر للعقارات لصاحبها )عامر عبد القادر على السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 -الشارع الجديد  2عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  124110برقم 

 - عين شمس

عن السارية  101241برقم  25255250، قيد فى  055550555عامر عبد القادر على السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

عين شمس -الشارع الجديد  2خيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة الترا  - 

دارروائع الكتب للطباعة والنشر لصاحبها )عبد الله كمال الدين حسين عويس قاسم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ناعة تكنولوجيا ص-1: اقامة وتشغيل مطبعة. -22عن أنشطة قانون  101949برقم  25255256، قيد فى  1555550555

عهيد و تطوير المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة الت

تلف أنواعها . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخ- 2البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

- 4يب عليها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر- 3

الدرب االحمر -خلف الجامع االزهر -شارع عطفه الجوار 3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة ، بجهة :  - 

صاحبها )عبد الله كمال الدين حسين عويس قاسم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دارروائع الكتب للطباعة والنشر ل -  28

إدخال البيانات علي الحاسبات - 0عن من صوت وصورة وبيانات .  101949برقم  25255256، قيد فى  1555550555

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  إنتاج- 2أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . - 6وبالوسائل اإللكترونية .

- 15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2والتدريب عليها . 

و  راعالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االخت- 11االتصاالت وخدمات االنترنت 

الدرب  -خلف الجامع االزهر -شارع عطفه الجوار 3إقامة شبكات نقل الصوت ، بجهة : - 12النماذج و الرسوم الصناعية . 

 -االحمر

دارروائع الكتب للطباعة والنشر لصاحبها )عبد الله كمال الدين حسين عويس قاسم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

عن والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي  101949رقم ب 25255256، قيد فى  1555550555

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار - 13ترخيص من الجهات المعنية. 

مشروعات البحث والتطوير العلمي - 14يفزيون الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتل

اه قرار من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراع
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الدرب  -رخلف الجامع االزه -شارع عطفه الجوار 3إنشاء ، بجهة : - 10(  2553لسنه  64وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

 -االحمر

دارروائع الكتب للطباعة والنشر لصاحبها )عبد الله كمال الدين حسين عويس قاسم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 عن وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 101949برقم  25255256، قيد فى  1555550555

حاضنات - 12ز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. إنشاء وإدارة مراك- 16

توى األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى مح- 12األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

تمعات العمرانية ه الجمله والتجزئه للكتب )بالمناطق النائية والمجرقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. تجار

الدرب االحمر -خلف الجامع االزهر -شارع عطفه الجوار 3الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم ، بجهة :  - 

جر فرد ، رأس ماله ،  دارروائع الكتب للطباعة والنشر لصاحبها )عبد الله كمال الدين حسين عويس قاسم(  ، تا -  31

 305عن موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  101949برقم  25255256، قيد فى  1555550555

:نشر وتوزيع الكتب. -22( أنشطة خارج قانون 2552لسنة  306و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة 

قل لألنشطة ة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستالدعايه و االعالن بكاف

راخيص الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت

الدرب االحمر -خلف الجامع االزهر -طفه الجوارشارع ع 3الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

اس جي لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها )عبد الله محمود محمد محمد حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

:االستثمار العقارى بالمدن 2512/ 22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102140برقم  25255212، قيد فى  155550555

اعاه ما ورد لمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مروا

.انشطة خارج قانون االستثمار  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

كام مة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احالمقاوالت العا -:2512/ 22

المقطم - 9462القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : قطعة   - 

رأس ماله ،  اس جي لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها )عبد الله محمود محمد محمد حسن(  ، تاجر فرد ،  -  33

عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  102140برقم  25255212، قيد فى  155550555

المقطم - 9462قطعة   - 

 0555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    (  AHMAT ALBECHIR  MAHAMAT احمت البشير محمت) كنوز لصاحبها -  34

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  -: 22عن نشاط قانون  102122برقم  21225255، قيد فى 

لسنة  305النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

التسويق العقاري مع افراد حسابات ماليه  -: 22نشاط خارج قانون  -.2552سنة ل 306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552

ركة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

مدينه نصر -اد ش عباس العق06الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد فى  055550555مونكي بيزنس سوليوشن اند ترينينج لصاحبها )عادل فوزي علي السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

قانون عن رأس المال والئحته التنفيذية(مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده ب 102600برقم  25255223

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

مدينه نصر -ارض الجولف  -كلية البنات  -شارع محمد يوسف القاضي  0نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد فى  055550555جر فرد ، رأس ماله ،  مونكي بيزنس سوليوشن اند ترينينج لصاحبها )عادل فوزي علي السيد(  ، تا -  36

: تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102600برقم  25255223

صميم وإنتاج ل تأعما -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  -الجديده 

وي اإللكتروني إنتاج المحت -البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

 -معلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ال -بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . 

مدينه نصر -ارض الجولف  -كلية البنات  -شارع محمد يوسف القاضي  0ة ، بجهة : األنشط - 
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، قيد فى  055550555مونكي بيزنس سوليوشن اند ترينينج لصاحبها )عادل فوزي علي السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

ذلك  عن المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في 102600برقم  25255223

 رقمنه المحتوى

قية)فيما تقديم االستشارات التسوي -تنظيم الحفالت العامة  -وكيل فنانين  -: 22شطة خارج قانون االستثمار العلمي والثقافي والفني. ان

ستشارات المالية عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا اال

 0من قانون سوق ، بجهة :  22ت العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة عن األوراق المالية ألنشطة الشركا

مدينه نصر -ارض الجولف  -كلية البنات  -شارع محمد يوسف القاضي  - 

الوادى الستصالح االراضى والتوريدات العمومية لصاحبها )مروه مصطفى احمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

22انشطة قانون  -عن  102262برقم  25255220، قيد فى  550555055 -: 

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الح  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

22انشطة خارج قانون  - -: 

دينه نصرم -ب طريق النصر 22التوريدات العمومية تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي ، بجهة :  - - 

الوادى الستصالح االراضى والتوريدات العمومية لصاحبها )مروه مصطفى احمد على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

عن مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار 102262برقم  25255220، قيد فى  055550555 . 

اطها. ، الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

مدينه نصر -ب طريق النصر 22بجهة :  - 

برقم  25255250، قيد فى  155550555المختبرات التقنية لصاحبها )وائل جمال محرم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

ات و مراكز ما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيصناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ب-عن  101242

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد - 2البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات - 3البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

إدخال - 0إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . - 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

سمنود -الدور الثاني  -اعلى مستشفى الواحة -البيانات ، بجهة : ش الشهيد وائل المر - 

برقم  25255250، قيد فى  155550555احبها )وائل جمال محرم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المختبرات التقنية لص -  41

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  101242  . 

7 - تنفيذ و - 9التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات أعمال - 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

الصورة و البيانات وتقديم إقامة شبكات نقل الصوت و- 12الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

سمنود -الدور الثاني  -اعلى مستشفى الواحة -خدمات القيمة ، بجهة : ش الشهيد وائل المر - 

برقم  25255250، قيد فى  155550555المختبرات التقنية لصاحبها )وائل جمال محرم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات - 13رخيص من الجهات المعنية. عن المضافة بعد الحصول علي ت 101242

عه والتليفزيون االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذا

علوم الفضاء واالستشعار عن بعد مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم- 14  
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إنشاء وإدارة مراكز - 10(2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

سمنود -الدور الثاني  -اعلى مستشفى الواحة -التدريب إلعداد الباحثين ، بجهة : ش الشهيد وائل المر - 

برقم  25255250، قيد فى  155550555التقنية لصاحبها )وائل جمال محرم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   المختبرات -  43

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت - 16عن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات  101242

 .المعلومات واالتصاالت وتطويرها

17 - األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12ولوجية ودعم ريادة األعمال. حاضنات األعمال التكن

لقرارات السارية وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

الدور  -واحةاعلى مستشفى ال -شرة نشاطها. ، بجهة : ش الشهيد وائل المروعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا

سمنود -الثاني  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )حسن محمد رشدى حسن اسماعيل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   HAVEN هيفن -  44

22عن أنشطةداخل قانون  101242برقم  25255250 -: 

- قةمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطاالستثمار العقارى بالمدن وال  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

22أنشطة خارج قانون  -: 

- لمسموعه و المقرؤه و المرئيهالدعايه و االعالن بكافة الوسائل ا  . 

 . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

مصر الجديده -الماظه-شارع دكتور جمال نوح 21مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   - 

، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،   لصاحبها )حسن محمد رشدى حسن اسماعيل(  ، تاجر فرد HAVEN هيفن -  45

جهة عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب 101242برقم  25255250

مصر الجديده -الماظه-شارع دكتور جمال نوح 21:   - 

، قيد فى  3555550555فرد ، رأس ماله ،  النصر لصناعة االسفنج لصاحبها )حسين راضى حسين نصر(  ، تاجر  -  46

ق النائية عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسفنج و حياكة المراتب تجاره الجمله والتجزئه بالمناط 101965برقم  25255259

لتراخيص فة اوالمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا

مدينه السادات -المنطقة الصناعية السابعه - 2596الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعه رقم   - 

، قيد فى  0555550555رؤية لالثاث والموبيليا لصاحبها )مصطفى شعبان عبد العال وسطاوي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

رارات نع لتصنيع االثاث والموبيليا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقعن اقامة وتشغيل مص 101999برقم  25255215

 -من شارع ابو بريك  -شارع السالم  9السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - البساتين

يوب حبيب فاكيوس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )فادي أ  Blue developments  بلو لتطوير البرامج -  48

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  -عن  102221برقم  25255226، قيد فى  1555550555

رونية وتشغيلها لكتأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإل -والتطبيقات بمختلف أنواعها 

اسبات إدخال البيانات علي الح -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -والتدريب عليها 

نظم المدمجة إنتاج وتطوير ال -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -وبالوسائل اإللكترونية 

عمارات العبور شارع  10ب الدور رقم 19عقار رقم  2ليها مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة رقم وتشغيلها والتدريب ع

مصر الجديده -صالح سالم   - 
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لصاحبها )فادي أيوب حبيب فاكيوس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Blue developments  بلو لتطوير البرامج -  49

عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  102221برقم  25255226، قيد فى  1555550555

 -عمارات العبور شارع صالح سالم  10ب الدور رقم 19ار رقم عق 2التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة رقم 

 - مصر الجديده

، قيد فى  155550555العروبة للمخبوزات لصاحبها )عبد الله احمد احمد محروص(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 تشغيل مخبز ا ّلى. مععن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حلوى من العجين والمخبوزات. اقامة و 101229برقم  25255254

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

مدينه نصر -صالح سالم -عمارات العبور -ب  24عمارة  - 1محل  - 

،  255550555ن محمود عبدالله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصرية للصناعات والتنمية الزراعية لصاحبها )فتحى حزي -  51

.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  2552عن  101214برقم  25255254قيد فى 

رين ن بين الصوعلى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار بجوار مسجد الصحابه ش محمد خلف متفرع م

الخانكه -عرب العيايده  - 2حوض دباس رقم  - 

،  255550555المصرية للصناعات والتنمية الزراعية لصاحبها )فتحى حزين محمود عبدالله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

نيع ناعية وتصعن اقامة وتشغيل مصنع لعصر وتعبئة وتغليف الزيوت الطبيعية والص 101214برقم  25255254قيد فى 

لة لالستزراع. مستلزمات الزراعة المحمية ومستلزمات معالجة المياه.استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب

ستزراع, وأن واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واال

 305رقم  الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراءتستخدم طرق الري 

 لسنة ، بجهة : عقار بجوار مسجد الصحابه ش محمد خلف متفرع من بين الصورين 306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة 

الخانكه -عرب العيايده  - 2حوض دباس رقم  - 

، قيد فى  355550555بد الفتاح ابو ريه لصاحبها )حسين عبد الفتاح محمود ابو ريه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسين ع -  53

للوائح عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أعمال الكريتال ) باب و شباك ( مع مراعاة احكام القوانين وا 101929برقم  25255259

 - 322كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعه رقم  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -العين السخنه -المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -منطقة)صناعات صغيره (   - - 

، قيد فى  055550555س ماله ،  التبارك لتصنيع المراتب الجاهزة لصاحبها )احمد شعبان محمد علي(  ، تاجر فرد ، رأ -  54

 عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 102225برقم  25255226

منشاه ناصر -الدويقة -ش الطيران 69السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 155550555لصاحبها )منى مكرم سعيد بشارة(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FUTURE BABY فيوتشربيبي لتدريب الباحثين -  55

22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102126برقم  25255212، قيد فى  : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

22ون االستثمار انشطة خارج قان : 

 اقامة وادارة وتشغيل مركزتدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين

رارات مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

بجوار كنيسة  -شارع مصطفى النجدي  2الزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال

الخلفاوي -مارمرقس   - 

، قيد فى  2555550555شام هاوس لتجارة االثاث لصاحبها )محمد حسام محمد تيسير زهراء(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

كام اطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده مع مراعاة احعن تجاره الجمله والتجزئه لالثاث بالمن 102363برقم  25255212

مول  22القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

أول -القاهرة الجديدة -التجمع االول  -محور مصطفى كامل  -الدور الثاني  -بدران   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

صانع احمد على المرسى للصناعات المتطورة لصاحبها )احمد على المرسى على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  57

اقامة وتشغيل : • 2512لسنه  22عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  102321برقم  25255212، قيد فى  1555550555

المركبةتخصصة والكمبوست المعدل واألسمدة الورقية ووإدارة مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة وتغليف األسمدة الزراعية والم NPK 

تصنيع وتعبئة اقامة وتشغيل وإدارة مصنع ل• سائلة وبودرة و األسمدة المخلبية و تصنيع مستلزمات األسمدة بكافة اشكالهم وانواعهم.

ة ومواسير الرى المنتجات البالستيكيإقامة وتشغيل وإدارة مصنع لتصنيع • وتغليف االعالف واضافاتها بكافة اشكالهم وانواعهم. 

قويسنا -ش عدلى يكن مع شارع صالح سالم  12بالتنقيط بكافة اشكالهم وانواعهم. اقامه وتشغيل ، بجهة :   - 

مصانع احمد على المرسى للصناعات المتطورة لصاحبها )احمد على المرسى على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

ية عن المراكز التجارية وسالسل اإلمداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمران 102321برقم  25521225، قيد فى  1555550555

التوكيالت •التوريدات العمومية. • تصنيع كل ما سبق لدى الغير. :• 2512لسنة  22الجديدة.أنشطة خارج قانون االستثماررقم 

ق في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي ح 2219لسنه  125التجارية.تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم 

انين في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القو

قويسنا -سالم  ش عدلى يكن مع شارع صالح 12المنظمة لهذا الغرض. تلتزم المنشاة بأفراد ، بجهة :   - 

مصانع احمد على المرسى للصناعات المتطورة لصاحبها )احمد على المرسى على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

ع عن حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار م 102321برقم  25255212، قيد فى  1555550555

ها. ، بجهة : ائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللو

قويسنا -ش عدلى يكن مع شارع صالح سالم  12  - 

، قيد فى  155550555الحمد لالستثمار العقارى و المقاوالت لصاحبها )خالد سيد احمد محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  102390برقم  21225255 : 

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

لسنة  306وريةرقم وما ورد بقراررئيس الجمه 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة-

اللوائح مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و

السالم - 4بر شقةرقم اكتو 6تقسيم جمعية  30بلوك  15والقرارات السارية وعلى ، بجهة : قطعةرقم   - 

، قيد فى  155550555الحمد لالستثمار العقارى و المقاوالت لصاحبها )خالد سيد احمد محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 30بلوك  15عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعةرقم  102390برقم  25255212

السالم - 4اكتوبر شقةرقم  6ية تقسيم جمع  - 

، قيد  1555550555مصنع الجزار لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها )على محمد على الجزار(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 اة احكامعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حالوة طحينية وطحينة وتصنيع المواد الغذائية مع مراع 102432برقم  25255212فى 

يت خلف القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : م

شبين الكوم -أمام مجمع كليلة االسالمى   - 

، قيد  5505550555بداية لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )صبرى السيد على حافظ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 2512لسنة  22عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102230برقم  25255213فى 

راررئيس العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بق

لسنة  22.انشطة خارج قانون االستثماررقم  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

وانين : المقاوالت العامة. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة احكام الق2512

التجمع الخامس - 1م  - 0الحى  - 4ق  -الدور الثانى  - 6واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة رقم   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، قيد  0555550555بداية لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )صبرى السيد على حافظ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 - 6. ، بجهة : شقة رقم عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها 102230برقم  25255213فى 

التجمع الخامس - 1م  - 0الحى  - 4ق  -الدور الثانى   - 

لصاحبها )طارق عبد الحي عبد الموجود سعد الحصري(  ، تاجر فرد ، رأس   Future  Technology فيوتشرتكنولوجي -  65

صناعةتكنولوجيا -251201/ 22ار عن انشطةداخل قانون االستثم 102300برقم  25255212، قيد فى  0555550555ماله ،  

عهيد و تطوير المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة الت

ف أنواعها . تلأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخ- 2البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

إنتاج - 4يب عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر- 3

مدينه السادات -محور خدمات الحي الثاني  - 3عمارة رقم  - 6المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من ، بجهة : مكتب رقم   - 

يوتشرتكنولوجيف -  66  Future  Technology   لصاحبها )طارق عبد الحي عبد الموجود سعد الحصري(  ، تاجر فرد ، رأس

إدخال البيانات علي الحاسبات - 0عن صوت وصورة وبيانات .  102300برقم  25255212، قيد فى  0555550555ماله ،  

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها - 2الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصيف والتصميم لنظم - 6وبالوسائل اإللكترونية .

- 15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2والتدريب عليها . 

راع و الفكرية بما في ذلك براءات االخت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية- 11االتصاالت وخدمات االنترنت 

 -محور خدمات الحي الثاني  - 3عمارة رقم  - 6إقامة شبكات نقل الصوت ، بجهة : مكتب رقم - 12النماذج و الرسوم الصناعية . 

 - مدينه السادات

، تاجر فرد ، رأس   لصاحبها )طارق عبد الحي عبد الموجود سعد الحصري(  Future  Technology فيوتشرتكنولوجي -  67

 عن والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول 102300برقم  25255212، قيد فى  0555550555ماله ،  

مار اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االق- 13علي ترخيص من الجهات المعنية. 

مشروعات البحث والتطوير العلمي - 14صول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون الصناعيةبعد الح

اه قرار من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراع

محور خدمات الحي الثاني  - 3عمارة رقم  - 6إنشاء ، بجهة : مكتب رقم - 10 (2553لسنه  64وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

مدينه السادات -  - 

لصاحبها )طارق عبد الحي عبد الموجود سعد الحصري(  ، تاجر فرد ، رأس   Future  Technology فيوتشرتكنولوجي -  68

كز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا عن وإدارة مرا 102300برقم  25255212، قيد فى  0555550555ماله ،  

- 12إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. - 16المعلومات 

إلى  رة وبياناتاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصو- 12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.

: االستيراد والتصدير 2512/ 22محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة خارج قانون االستثمار 

 -محور خدمات الحي الثاني  - 3عمارة رقم  - 6فى شان ، بجهة : مكتب رقم  1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

اتمدينه الساد  - 

لصاحبها )طارق عبد الحي عبد الموجود سعد الحصري(  ، تاجر فرد ، رأس   Future  Technology فيوتشرتكنولوجي -  69

عن سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 102300برقم  25255212، قيد فى  0555550555ماله ،     

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام  القواني

 .المنظمة لهذا الغرض

رارات مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

محور  - 3عمارة رقم  - 6لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم السارية وع

مدينه السادات -خدمات الحي الثاني   - 

لصاحبها )محمد محمود السيد عبد المجيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  Mohamed Mahmoud Rods محمد محمود رودز -  70

عن اقامة وتشغيل مصنع لخراطة وتشكيل وتشغيل المعادن وعمل جميع  102624برقم  25255224قيد فى ،  1555550555 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مة لمباشرة انواع القالووظ مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز

33من  62قطعةرقم  -قسم ثاني  15 -فتي حوض الم -مركز قليوب  -نشاطها. ، بجهة : كفررمادة   - 

، قيد فى  255550555المعدى للمشروعات لصاحبها )على بن عبدالله بن على الشهرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ثإعداد الدراسات والبحو -إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  -عن  102239برقم  25255226

اللوائح الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية. مع مراعاة احكام القوانين و

صالح سالم -عمارات العبور 3والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده -  - 

، قيد  455550555ينة لتصنيع النسيج الدائرى لصاحبها )عبدالله صالح الدين عبدالله محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المد -  72

رارات عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج الدائرى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق 102922برقم  25255235فى 

 -ش السالم  -39عقاررقم  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عنبر فارغ  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة

قسم اول شبرا الخيمه-طريق بيجام  - - 

برقم  25255231، قيد فى  3055550555الكيان المصرى لصاحبها )ايمن جمال سيد حسين(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

22انشطه قانون -عن  103526 : 

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

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم   2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

- ةلستائربالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرتجاره الجمله والتجزئه لالثاث و ا  

 -و مراعاه ، بجهة : الدور االول  2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

مدينةنصر-الحى الثامن -حسن الشريف  69 - 

برقم  25255231، قيد فى  3055550555بها )ايمن جمال سيد حسين(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الكيان المصرى لصاح -  74

عن قراررئيس 103526  

2552لسنه  306جمهوريه مصر العربيه رقم   

22انشطه خارج قانون  - : 

 المقاوالت العامة-

 التوريدات العمومية-

- النشطة الواردة بقانون االستثمارتلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل ل  

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

مدينةنصر-الحى الثامن -حسن الشريف  69 -بجهة : الدور االول  - 

، قيد فى  1555550555دمحمد السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهيم للرخام والجرانيت لصاحبها )ابراهيم سي -  75

: اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى ونشر وصقل الرخام 2512/22عن انشطة داخل قانون االستثمار  101962برقم  25255259

حسابات ماليه ومركز مالي مقاوالت تركيبات الرخام والجرانيت مع افراد  -: 2512/22والجرانيت انشطة خارج قانون االستثمار 

ل على كافة مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

البساتين -من ش حسن التهامي  -ش المنصورة  9التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة :   - 

، قيد فى  055550555العقارى لصاحبها )محمد ابراهيم محمد البرماوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصر فرنسا لالستثمار -  76

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات  -: 2512لسنة  22أنشطةداخل قانون االستثماررقم • عن  102592برقم  25255211
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 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

راررئيس قديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقالعمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي ال

 22أنشطة خارج قانون االستثماررقم . • 2552لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

تثمار. مع شطة الواردة بقانون االسالتسويق العقارى. تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألن -: 2512لسنة 

القاهره الجديده -التجمع الخامس  - 2الياسمين  - 2مراعاة احكام القوانين ، بجهة : فيال   - 

، قيد فى  055550555مصر فرنسا لالستثمار العقارى لصاحبها )محمد ابراهيم محمد البرماوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  102592برقم  25255211

القاهره الجديده -التجمع الخامس  - 2الياسمين  - 2نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

ماله ،   لصاحبها )كريم محمد ابراهيم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس SWAQLE سوقلى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  78

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  -: 2512لسنه  22عن نشاط داخل قانون  102231برقم  25255226، قيد فى  055550555

د البيانات ونظم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواع -للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

 -ة وبيانات . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصور -ة وتشغيلها والتدريب عليها . المعلومات اإللكتروني

اعهاأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنو -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .   . 

4عمارة  - 4مجموعة  - 21مجاورة  -مايو  10: مدينه  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ، بجهة -  - 

لصاحبها )كريم محمد ابراهيم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   SWAQLE سوقلى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  79

نفيذ ت -بيانات أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول ال -عن عليها .  102231برقم  25255226، قيد فى  055550555

ملكية الفكريةبما المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق ال -االتصاالت وخدمات االنترنت  -و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

ات القيمة إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدم -في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

سلكيه اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت ال -فةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية .المضا

4عمارة  - 4مجموعة  - 21مجاورة  -مايو  10والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول ، بجهة : مدينه   - 

ا )كريم محمد ابراهيم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبه SWAQLE سوقلى للبرمجيات والتسويق االلكترونى -  80

 -عن على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون  102231برقم  25255226، قيد فى  055550555

يانات إلى صورة وباألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت و -حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

التسويق االلكترونى عبر -: 2512لسنه  22محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. نشاط خارج قانون 

م القوانين االنترنت. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكا

 -مايو  10ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مدينه واللوا

4عمارة  - 4مجموعة  - 21مجاورة   - 

 لصاحبها RICH LAND FOR TRADING AND EXPORT ريتش الند للتجاره و التصدير -  81

عن نشاط داخل ق  102241برقم  25255213، قيد فى  055550555اله ،  )عمرو على السيد رحمه(  ، تاجر فرد ، رأس م

22ارج ق :تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم نشاط خ22 : 

القوانين  ة بقانون االستثمار مع مراعاة احكامالتصدير مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارد

قطعه -2س واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحى الساد

العبور- 14551بلوك -15 - - 

برقم  25255226، قيد فى  055550555،  لصاحبها )محمد اسماعيل عبد الله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  Racy ريسي -  82

الشركة  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 102204

 -آخر مصطفى النحاس  -شارع ابراهيم الدسوقى  1الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر -ارصيدليات العزبي بجو - 

، قيد  155550555البطل للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )كامل جيد كامل اسكاروس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

22عن انشطه قانون  102292برقم  25255222فى  : 
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 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

فقة الهيئة مسبقا تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موا

2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  305مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  . 

- 22انشطه خارج قانون  : 

 التوريدات العمومية-

اللوائح تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و

- 22ش ال  - 1602والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعه 

السالم-لجديدة ثان النزهة ا  - 

لصاحبها )محمد ابراهيم محمد محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Golden Chicken الدجاج الذهبي لالستثمار والدواجن -  84

 عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان 101224برقم  25255250، قيد فى  1555550555

أو التسمين أو  أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيضأو التسمين 

ة احكام اللحوم. تجاره الجمله والتجزئه للحوم والدواجن بكافة أنواعهم بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعا

 - 1حل رقم رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مالقوانين واللوائح والق

مدينه العبور - 0محلية  - 323عمارةرقم  - 

برقم  25255213، قيد فى  055550555اكوا توب لصاحبها )اسراءاسماعيل سامى حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

: تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 2512لسنه  22داخل قانون عن نشاط  102222

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

.نشاط  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم 2552لسنة  305زراء رقم سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الو

الستثمار. التصدير. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ا-:2512لسنه  22خارج قانون 

مدينه السادات - 342قطعه  - 11، بجهة : منطقه   - 

برقم  25255213، قيد فى  055550555احبها )اسراءاسماعيل سامى حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اكوا توب لص -  86

مباشرة عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل 102222

مدينه السادات - 342قطعه  - 11نشاطها. ، بجهة : منطقه   - 

برقم  25255212، قيد فى  155550555استات جيت لصاحبها )ايمن يوسف احمد يوسف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

لوادى : االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج ا-22عن أنشطة قانون  102432

وما ورد بقراررئيس  2552لسنة  305رة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم القديم فيما عدا منطقة شبه جزي

 : التسويق العقارى. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي-22.أنشطة خارج قانون  2552لسنه  306الجمهورية رقم 

ول على كافة ين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصمستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوان

االميريه -شارع عمر المختار 25التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - - 

ه ،  رواد البناء لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها )حسين خليل ابراهيم حسانين(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  88

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية -22عن أنشطة قانون  102406برقم  25255212، قيد فى  5525555505

لوزراء الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ا

: المقاوالت العامة -22.أنشطة خارج قانون  2552لسنه  306جمهورية رقم وما ورد بقراررئيس ال 2552لسنة  305رقم 

ار.مع مراعاة والمتخصصة والمتكاملة. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثم

حدائق القبه - شارع ولى العهد 16احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة :  - 

ه ،  رواد البناء لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها )حسين خليل ابراهيم حسانين(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  89

عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة  102406برقم  25255212، قيد فى  2555550555

حدائق القبه -د شارع ولى العه 16:  - 

 هارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستشارات الهندسية لصاحبها )احمد عالء الدين محمد محمود -  90
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 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -: -22عن أنشطة داخل قانون  102026برقم  25255219، قيد فى  05555550555عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

مشروعات أعمال إدارة التنفيذ لل -إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.  -نتاج والمصانع.أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإل

مصانع  إنشاء مباني -الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع. 

جهيز وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.استصالح وت إدارة المنطقة الصناعية -بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات. 

-البنفسج عمارات 122األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ، بجهة : 

القاهرة الجديدة-التجمع االول  - - 

احمد عالء الدين محمد محمودهارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستشارات الهندسية لصاحبها ) -  91  

عن ويشترط في هاتين الحالتين  102026برقم  25255219، قيد فى  05555550555عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

ري أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس ال

لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305ا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم بطريق الغمر فيما عد

اع الدواجن .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.تربية جميع أنو 2552

البنفسج  122و إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع ، بجهة : والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أ

القاهرة الجديدة-التجمع االول-عمارات  - - 

 هارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستشارات الهندسية لصاحبها )احمد عالء الدين محمد محمود -  92

 -تربية الخيول.  -عن السمكية .  102026برقم  25255219د فى ، قي 05555550555عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

اطق النائية االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمن-الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية. 

وما  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد ب

 ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم

ة المكمله اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشط-. 2552لسنه  356

القاهرة الجديدة-تجمع االولال-البنفسج عمارات 122اوالمرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية ، بجهة :   - - 

 هارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستشارات الهندسية لصاحبها )احمد عالء الدين محمد محمود -  93

عن المناجم والمحاجر. مع افراد  102026برقم  25255219، قيد فى  05555550555عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

سارية وعلى مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الحسابات ماليه ومركز مالي 

القاهرة الجديدة-التجمع االول-البنفسج عمارات 122الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - 

ارات الهندسية لصاحبها )احمد عالء الدين محمد محمودهارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستش -  94  

عن او رياضية او تجارية او  102026برقم  25255219، قيد فى  05555550555عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

لفندقية والقرى حة اثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجن

اليوائيه السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه ا

نية القانو تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات-:-22للمشروع أنشطة خارج قانون 

-التجمع االول-البنفسج عمارات 122واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ ، بجهة : 

 - - القاهرة الجديدة

 هارد ستيل لإلستثمار العقارى واإلستشارات الهندسية لصاحبها )احمد عالء الدين محمد محمود -  95

عن وكذا االستشارات المالية عن  102026برقم  25255219، قيد فى  05555550555رأس ماله ،   عبدالرازق(  ، تاجر فرد ، 

من قانون سوق رأس المال  22االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

فى شان سجل  1922لسنه  121لتزم الشركهباحكام القانون رقم االستيراد والتصدير ت-المقاوالت العامة. -والئحته التنفيذية(

ها من المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض

البنفسج  122، بجهة : استغالل -التوريدات العمومية. -الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

القاهرة الجديدة-التجمع االول-عمارات  - - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، قيد  1555550555مصنع السراج لصاحبها شريف سامح السيد االحمدى حسين سراج الدين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

صالت مصنع النتاج واقامة وتشغيل  -عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الموبيليات الخشبية. 103545برقم  25255231فى 

لمنشاة الحصول ميكانيكية باشكال مختلفة وتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

الدور  - 3530عمارة -المجاورة الثالثة  -خلف كارفورالمعادى -على التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مدينة المعراج 

 - الثانى بعد االرضى

لصاحبها )احمد محمد محمود احمد شويل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  POINT OF SALE بوينت اوف سيل لالستثمار العقارى -  97

2512لسنه  22أنشطةداخل قانون االستثماررقم • عن  102521برقم  25255215، قيد فى  055550555،   : 

ةت العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعا  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  • : 

 .التسويق العقارى •

 .تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

مدينه نصر -حى السفارات  -عمارات الفتح 112مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :  - 

د احمد شويل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله لصاحبها )احمد محمد محمو POINT OF SALE بوينت اوف سيل لالستثمار العقارى -  98

عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  102521برقم  25255215، قيد فى  055550555،  

مدينه نصر -حى السفارات  -عمارات الفتح 112التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد  0555550555هشام محمد نشأت محمد حفني األهواني (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  األهواني للمنسوجات لصاحبها ) -  99

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات الدائرية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  102543برقم  25255215فى 

بلوك  129شاطها. ، بجهة : قطعة االرض رقم والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن

مدينه العبور -الصناعات الصغيرة  -المنطقة الصناعية -ب ، ج  - 

، قيد فى  055550555لصاحبها )احمد جابر سيد احمد احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   VIP BISTROفي اي بي بيسترو -  100

إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيالت، : • 2512لسنة  22ستثماررقم أنشطةداخل قانون اال• عن  102445برقم  25255212

ياضية أو والشقق واألجنحة الفندقية، والقرى السياحية، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو ر

واألجنحة الفندقية  ل مستوى الفنادق والموتيالت والشققتجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يق

الطاقة  والقرى السياحية عن ثالثةنجوم، وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من

مدينه نصر -حى الواحة - 12المنطقة  -12بلوك  2اإليوائية ، بجهة : عقار  - 

ستروفي اي بي بي -  101 VIP BISTRO   ، قيد فى  055550555لصاحبها )احمد جابر سيد احمد احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم :• 2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم • عن للمشروع.  102445برقم  25255212

ار مع مراعاة احكام ة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمالثابتة والكافيتريات. تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالي

بلوك  2قار القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ع

مدينه نصر -حى الواحة - 12المنطقة  -12 - 

برقم  25255222، قيد فى  155550555ن احمد راجح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايمن السورى لصاحبها )ايم -  102

22انشطة قانون  -عن  102223 -: 

زيرةتجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه ج  

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

2552لسنه  306جمهوريه مصر العربيه رقم  . 

22انشطة خارج قانون  - -: 

 اقامة وتشغيل كوافيررجالى -

 تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار

امام  1 -التجمع االول  -مركزتجارى خدمات البنفسج  - 13ن واللوائح والقرارات ، بجهة : قطعه رقم مع مراعاة احكام القواني

 - معاهد تاجات

برقم  25255222، قيد فى  155550555ايمن السورى لصاحبها )ايمن احمد راجح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

لتراخيص الالزمة لمباشرةعن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا 102223  

امام معاهد تاجات 1 -التجمع االول  -مركزتجارى خدمات البنفسج  - 13نشاطها. ، بجهة : قطعه رقم   - 

 25255259، قيد فى  155550555الحرمين للتصنيع لصاحبها )عزوز احمد محمد عزب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

ية وعلى لتصنيع الحلوى من العجين. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارعن اقامة وتشغيل مصنع  101966برقم 

 -التجمع االول-المجاورة الثالثة-أ 12عمارة -3الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم 

 - القاهرة الجديدة

ا )مروا احمد عبدالحميد احمدمحمد سالم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبه BAMBINO KIDS بامبينو كيدز -  105

22انشطة قانون  -عن  102253برقم  25255226، قيد فى  155550555 -: 

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

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء 

2552 

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

22انشطة خارج قانون  - -: 

م والموسيقىيت والسلوك وتعليم الرساقامة و تشغيل و ادارة مركز لتدريب واعداد وتنمية المهارات البشرية وتعليم فن االتيك -  

بنها -شقةدور ارضى  -شارع ابراهيم النورى  2انشاء ، بجهة : عقاررقم  -  - 

لصاحبها )مروا احمد عبدالحميد احمدمحمد سالم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   BAMBINO KIDS بامبينو كيدز -  106

 مركز متخصص لتدريب االطفال الطبيعين وذوى االحتياجات عن وتشغيل 102253برقم  25255226، قيد فى  155550555

 الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة

 التخاطب فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى

 تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار

اطها. ، ارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر

بنها -شقةدور ارضى  -شارع ابراهيم النورى  2بجهة : عقاررقم   - 

 25255222، قيد فى  255550555ولعتين لصاحبها )طارق شهاب الدين ابراهيم عبد العزيز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

22عن نشط داخل ق  102292برقم  : 

 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

22ق نشاط خارج  : 

- واعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أن  

 المأكوالت و التيك اواى

ح اللوائمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و

-السوق التجارى -105والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل 

القاهره الجديده-مدينه الرحاب   - 

برقم  25255235، قيد فى  055550555الفرن لصاحبها )سامح على عبدالحميد ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  108

لى كافة عن اقامة وتشغيل مخبز سياحى. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع 292010

 التراخيص الالزمة لمباشرة

شبرا -الخلفاوى  -شارع ابن الفرات  1نشاطها. ، بجهة :   - 

 25255235، قيد فى  1555550555فرد ، رأس ماله ،  النزاهه لالحذية لصاحبها طارق نور الدين احمد عبد  ، تاجر  -  109

-االمتدا الغربي- 25532بلوك -12عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية واالحذية ، بجهة : قطعه  102922برقم 

 -العبور

، قيد فى  1555550555ه ،  الندى لتجارة المواد الغذائيه لصاحبها )حاسم محمد احمد بخيت(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  110

راعاة عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع م 103546برقم  25255231

 13جهة : احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

دار السالم-شارع االمام على   - 

، قيد فى  155550555مودى عريان اسحق غالى لصاحبها )مودى عريان اسحق غالى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

راعاة عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.مع م 102303برقم  25255212

ش  11جهة : كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، باح

الزاويه الحمراء -القومية العربية  - 

، قيد فى  1555550555الحربي للتجارة لصاحبها )خالد بن جزاء بن مطرب الحربي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

: تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات وادوات التجميل 22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102442برقم  25255212

 والمنظفات بكافة انواعها وادوات ومواد العنايةبالبشرة وذلك

نائية والمناطق ة والمناطق البالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديد

وما ورد  2552لسنة  305خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 -الحي الثاني  - 250مشروعات اإلسكان التي يتم تأجير وحداتها ، بجهة : فيال -. 2552لسنه  306بقراررئيس الجمهورية رقم 

أول -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -طقة الخامسةالمن  - 

، قيد فى  1555550555الحربي للتجارة لصاحبها )خالد بن جزاء بن مطرب الحربي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

ية، حدة سكنعن بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري، بشرط أال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين و 102442برقم  25255212

امة مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل.اق-سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة ابنية. 

ريعة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها انشاء الطرق الحرة والس

لها وصيانتهاوالرئيسية وادارتها واستغال  . 

تصاالت ، اال-إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية.

أول -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -المنطقة الخامسة -الحي الثاني  - 250بجهة : فيال   - 

، قيد فى  1555550555بن جزاء بن مطرب الحربي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحربي للتجارة لصاحبها )خالد  -  114

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة -عن وخدمات االنترنت.  102442برقم  25255212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

لكية بكات االتصاالت السإقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات وش-المضافةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

شطة خارج والالسلكية واالقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون. ان

طة : التسويق فيما هو مسموح به قانونا المقاوالت العامة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنش22قانون االستثمار 

 -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -المنطقة الخامسة -الحي الثاني  - 250رده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام ، بجهة : فيال الوا

 - أول

، قيد فى  1555550555الحربي للتجارة لصاحبها )خالد بن جزاء بن مطرب الحربي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةع 102442برقم  25255212

أول -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس  -المنطقة الخامسة -الحي الثاني  - 250لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

، قيد فى  155550555د ، رأس ماله ،  لصاحبها )احمد عبد الحميد علي حسن(  ، تاجر فر K B D كي بي دي -  116

2512/22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102522برقم  25255215 : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

رات االطفال ورعاية الموهوبيناقامة و تشغيل و ادارة مركزتدريب لتنمية مهارات وقد - . 

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

القاهرة الجديدة -التجمع األول  - 3مين الياس - 3عقاررقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضي  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمد احمد رضوان محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Bio Therm بيو ثيرم -  117

: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه والقواطع 2512/ 22عن انشطة داخل قانون االستثمار  101292برقم  25255256

صالت الخاصةبها من البولي بروبلين وتصنيع مواسير الصرف الصحي والقواطع والوصالت الخاصةبها من الوالو PVC  تجاره

ل وصيانه الجمله والتجزئة لألدوات الصحية ولوازم السباكة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة أقامه او اداره وتشغي

ل وادارة يعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع اقامة او تشغيمحطات طلمبات مياه الرى وشبكات توز

ثان المحله الكبرى -بجوار مسجد السيدةرقية -وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف ، بجهة : عزبة حمد   - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمد احمد رضوان محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Bio Therm بيو ثيرم -  118

 -التوريدات العمومية  -: 2512/ 22عن الصناعى والتنقيه وتوصيالتها انشطة خارج قانون االستثمار  101292برقم  25255256

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ  1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم المنشأة باحكام القانون رقم  -التصدير 

بما ال يس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وتأس

مار مع يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستث

ثان المحله الكبرى -بجوار مسجد السيدةرقية -بة حمد مراعاة احكام القوانين ، بجهة : عز  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمد احمد رضوان محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Bio Therm بيو ثيرم -  119

رة عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش 101292برقم  25255256

ثان المحله الكبرى -بجوار مسجد السيدةرقية -نشاطها. ، بجهة : عزبة حمد   - 

 25255211، قيد فى  055550555لصاحبها )سعودى عطاالله السيد عبدالسالم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Uvine يوفن -  120

 -عمارات الفتح حى السفارات  112، بجهة :  عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 102593برقم 

 -مدينه نصر

 25255211، قيد فى  055550555لصاحبها )سعودى عطاالله السيد عبدالسالم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Uvine يوفن -  121

ية الجديدة والمناطق النائاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية -: 2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  102593برقم 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وما  2552لسنة  305والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552لسنه  306ورد بقراررئيس الجمهورية رقم   . 

واردة التسويق العقارى مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة ال-: 2512لسنة  22انشطة من خارج ق 

 بقانون االستثمار،

مدينه نصر -عمارات الفتح حى السفارات  112مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة :  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )محمد بكر علي غنيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Speed  Service سبيد سيرفس -  122

ات تجاره الجمله والتجزئه للمنظفات والكيماويات بالمناطق النائية والمجتمع -: 22عن نشاط قانون  101224برقم  25255254

كافحة اآلفات. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة تقديم خدمات م -: 22العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 

اخيص الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر

دينه الساداتم - 11المنطقة  - 332قطعة  -الدور األرضي  - 1الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

،  1555550555سوبرتست لتجاره المواد الغذائيه لصاحبها )عبد الرحيم صالح الدين شموط(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 101232برقم  25255250قيد فى 

افة اطق خارج الوادي القديم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كالنائية والمن

-ملك هشام محمد حسن حسين-طريق المطار بجوار شركه ابو النصر -0التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه رقم 

 - - -الغردقه

، قيد فى  155550555ها )محمد شعبان محمد الخواجه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحب FULL MARK فول مارك -  124

2512لسنه  22عن نشاط داخل قانون  101204برقم  25255254 : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

الت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجا . 

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

 .اقامة وتشغيل وادارة مركزتدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين-

 .اقامة وتشغيل وادارة مناطق االلعاب الترفيهية لالطفال )كيدز اريا(-

قل لألنشطة الواردة بقانون االستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مست . 

قسم اول المحله -شارع سعدمحمد سعد  11مع ، بجهة :  - 

، قيد فى  155550555لصاحبها )محمد شعبان محمد الخواجه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   FULL MARK فول مارك -  125

يص السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 101204برقم  25255254

قسم اول المحله -شارع سعدمحمد سعد  11الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة :  - 

، قيد فى  3555550555احمد سرى عبدالحميد لصاحبها )احمد سرى عبدالحميد احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

ق له للخضروات و الفاكهة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطعن تجاره الجم 102425برقم  25255212

 305اء رقم خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزر

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة 

طوخ -السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : كفر الرجاالت   - 

،  555.25555سلطنكو لالستثمار والمقاوالت لصاحبها )خالد السيد عطيه عبدالعال سلطان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

عن مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار 102439برقم  25255212قيد فى  . 
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 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

مارات العبورع-ش صالح سالم  - 6شقه  - 14الدور الرابع عشر  - 0بجهة : عمارةرقم  - 

،  255550555سلطنكو لالستثمار والمقاوالت لصاحبها )خالد السيد عطيه عبدالعال سلطان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

2512لسنه  22عن نشاط داخل قانون  102439برقم  25255212قيد فى  : 

ةئية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النا  

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

2552لسنة  356 .  

 .تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

2512ه لسن 22نشاط خارج قانون  : 

 .المقاوالت العامه-

 .التوريدات العمومية-

عمارات -ش صالح سالم  - 6شقه  - 14الدور الرابع عشر  - 0مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي ، بجهة : عمارةرقم 

 -العبور

 25255219، قيد فى  0555055555محمد الفراش لصاحبها )محمد احمد محمود الفراش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 102492برقم  . 

 . إقامة المزارع السمكية

ت السارية راراتجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة رمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

جسر السويس-شارع عمربن الخطاب 4وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 25255219، قيد فى  0555550555محمد الفراش لصاحبها )محمد احمد محمود الفراش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

المستصلحة.  راضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضيعن استصالح وتجهيز األ 102492برقم 

 ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

وقراررئيس  2552لسنة  305االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قرار رئيس الوزراء رقم 

ومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللح 2552لسنة  306الجمهوريةرقم  . 

جسر السويس-شارع عمربن الخطاب 4تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة :   - 

، قيد فى  1555550555الملك للمواد الغذائية لصاحبها )نهله زهير محمد السيد سويلم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

اقامة وتشغيل مصنع الستخالص وتعبئة : • 2512لسنة  22عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102422برقم  25255219

ع لتصنيع نباتية من زيوت النخيل والذرة وعباد الشمس وزيت الزيتون والزيوت المهدرجة والسمن. اقامة وتشغيل مصنالزيوت ال

هالكية. اقامة وتشغيل الحالوة الطحينية الجافة والسائلة.اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والسلع التموينية واالست

ي والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه المجمدة.اقامة المراكز التجارية وسالسل االمداد ف مصنع لتصنيع اللحوم واالسماك

شبين الكوم -ميت خاقان  -ميدان عايدة  -المناطق النائية والمجتمعات ، بجهة : شارع ام موسى   - 

، قيد فى  1555550555رأس ماله ،  الملك للمواد الغذائية لصاحبها )نهله زهير محمد السيد سويلم(  ، تاجر فرد ،  -  132

:التصنيع لدى الغير للمواد 2512لسنة  22عن العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون االستثماررقم  102422برقم  25255219

ع مراعاة دة. مالغذائية بكافة انواعها. التوريدات العمومية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على ح
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 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

جهة : شارع احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

شبين الكوم -ميت خاقان  -ميدان عايدة  -ام موسى   - 

 FOX FOR REAL ESTATE              INVESTMENT AND CONTRACTING فوكس لإلستثمار العقارى والمقاوالت -  133

عن  102606برقم  25255224، قيد فى  155550555لصاحبها )احمد رضا عبدالقادر البدوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

لقديم االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى ا-: -22أنشطةداخل قانون 

نطقةفيما عدا م  

لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

ج قانون إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها. أنشطة خار-. 2552

شارع  14تشطيبات والديكور. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة ، بجهة : المقاوالت العامة وأعمال ال-: -22

حدائق القبه -عبدالفتاح عطوه من ترعه الجندى  - 

 FOX FOR REAL ESTATE              INVESTMENT AND CONTRACTING فوكس لإلستثمار العقارى والمقاوالت -  134

عن  102606برقم  25255224، قيد فى  155550555البدوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )احمد رضا عبدالقادر 

راخيص الوارده بقانون االستثمار . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت

حدائق القبه -الجندى  شارع عبدالفتاح عطوه من ترعه 14الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )نهاد مصطفى احمد البرعي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A and n  ايه اند ان -  135

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية ومستحضرات التجميل. نشاط خارج -: 22عن نشاط قانون  102202برقم  25255222

كام يات مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احإدارة الصيدل -: 22قانون 

ش االمام 16القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده -ميدان االسماعيلية -علي   - 

م اس لتشغيل المعادنا -  136  M S   ، 155550555لصاحبها )محمود عبد الواحد محمد عبد الواحد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  ،

عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  102910برقم  25255222قيد فى 

منشاه  -شارع احمد متولي  00التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

 -ناصر

المصرية لتصنيع مستلزمات الكسارات والمحاجر لصاحبها )عاطف اسحق وهبه اسحق(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لزمات الكسارات والمحاجر. مععن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع مست 101222برقم  25255254، قيد فى  455550555

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

الخانكه -ارض البهواشى -ابوزعبل خارج الزمام 02 - 

، قيد فى  055550555صطفى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ايجيبت للتعبئة والتغليف لصاحبها )حنان محمد عبد الفتاح م -  138

2512/22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102544برقم  25255215 : 

 اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التوريدات العمومية -

بقانون االستثمار مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده  

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

حلوان -ش رايل  25نشاطها. ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

برقم  12525521، قيد فى  1555550555لصاحبها )احمد رجب سعد احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   2سمايل  -  139

وعلى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات واالقمشه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 102152

الدرب االحمر -حلقوم الجمل  2الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد  05550555)ابراهيم محمد جبر عبد ربه عيسى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دينتال سمايل لالدوات الطبية لصاحبها  -  140

ضرات التجميل عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف األدوية البشرية والبيطرية ومستح 102015برقم  25255219فى 

قامة وتشغيل ة ومستلزمات تركيبات االسنان. اوالمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية والمستحضرات البيطرية واالجهزة الطبي

 .مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمكمالت الغذائية والمشروبات )عدا الكحولية(

إلدارية أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية وا

حلوان -ش مصطفى فهمى باشا  2ة للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى ، بجهة : للمصانع. السياحة العالجي  - 

، قيد  05550555دينتال سمايل لالدوات الطبية لصاحبها )ابراهيم محمد جبر عبد ربه عيسى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

مختص ة، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير العن المستشفيات والمراكز الطبية والعالجي 102015برقم  25255219فى 

لفندقية والقرى بالصحةبالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة. اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة ا

مال المنشات و ثقافية ، واستكالسياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية ا

ن ثالثةنجوم واال الخاصه بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية ع

حلوان -ش مصطفى فهمى باشا  2يزيد اجمالى ، بجهة :   - 

، قيد  05550555جبر عبد ربه عيسى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دينتال سمايل لالدوات الطبية لصاحبها )ابراهيم محمد  -  142

عن مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه  102015برقم  25255219فى 

مباشرة تراخيص الالزمة لللمشروع. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال

حلوان -ش مصطفى فهمى باشا  2نشاطها. ، بجهة :   - 

اباظة للتعبئة والتغليف لصاحبها )محمد محمد ماجد اباظة مصطفى كامل سليمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

زهور اد الغذائية والزراعية والعن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المو 102991برقم  25255235، قيد فى  05555550555

للوائح والنباتات بكافة انواعها والعطارة والمكسرات والمستخضرات الغذائية والطبية والعصائر مع مراعاة احكام القوانين وا

 مدينه -ش حسنين هيكل  69والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -نصر

برقم  25255226، قيد فى  155550555لصاحبها )آية درويش تمام درويش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Green جرين -  144

إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا  -: 2512/ 22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102232

اقامة و تشغيل و ادارة مركزتدريب لتنمية مهارات وقدرات األطفال  -: 2512/ 22تثمار المعلومات انشطة خارج قانون االس

نين ورعاية الموهوبين. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوا

 -ش عين شمس  30ص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي

 - عين شمس

، قيد فى  25550555الشمس لتصنيع المالبس الجاهزة لصاحبها )شيماء محمد احمد عبدالفتاح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

ات م القوانين واللوائح والقرارعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. مع مراعاة احكا 102123برقم  25255212

 -مساكن شيراتون  -ش طه حسين  4السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -النزهه

، قيد فى  0555550555الفيروز للطباعة لصاحبها )سحر عبد العزيز محمود احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

عن اقامة وتشغيل مطبعة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  102235برقم  21325255

الزيتون -شارع مؤسسة النور 45الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

، قيد فى  255550555فرد ، رأس ماله ،  ساميه محمود على حسن لصاحبها )ساميه محمود على حسن(  ، تاجر  -  147

دة فيما عن تجاره الجمله والتجزئه للمصنوعات الجلديه)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجدي 102322برقم  25255212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

و مراعاة  2552لسنة  305عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

(.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 2552لسنة  306قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 

شارع الخليفة المأمون  63الدور األرضى عقار رقم  4الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم 

مصر الجديده -  - 

، قيد فى  155550555لصاحبها )شحاته فؤاد شحاته حماد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ELHaramin One الحرمين وان -  148

عات تجاره الجمله والتجزئه لكاويتش و بطاريات و جنوط السيارات بالمناطق النائية والمجتم-عن  102033برقم  25255219

اه ما ورد قديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعالعمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي ال

مع مراعاة احكام  2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

ساكن اطلس يص الالزمة  لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

السالم -الدور االرضى  192عمارة  3  - 

، قيد فى  1555550555لصاحبها )خلدون عبدالله خباز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    SYRIAN FOODS سيريان فودز -  149

22عن أنشطةداخل قانون  102642برقم  25255223 -: 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتغليف المنتجات الغذائية والحلويات-

 .تجارة الجملة و التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة-

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .التصدير-

رارات ين واللوائح والقمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار . مع مراعاة احكام القوان

 4بالعقاررقم -بالدور الثامن-12السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

مدينه نصر -الهجانه-شارع زين العابدين متفرع من شارع الزهور - 

 25255223، قيد فى  155550555رد ، رأس ماله ،  لصاحبها )حسام صبري عبدالمنعم محمد(  ، تاجر ف QIPOكيبو -  150

زراع :استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واست 22عن انشطة قانون  102630برقم 

تخدم أن تساألراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, و

لسنة  305طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ة .االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائي 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552

مدينه نصر -زهراء مدينة نصر-مساكن الضباط  - 616، بجهة : عمارة  والمناطق خارج الوادى القديم - 

 25255223، قيد فى  155550555لصاحبها )حسام صبري عبدالمنعم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   QIPOكيبو -  151

وما ورد  2552لسنة  530عن فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  102630برقم 

ات أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم -. 2552لسنه  306بقراررئيس الجمهورية رقم

 22ج قانون أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. انشطة خار -اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

ركز مالي مستقل صيانة المعدات الميكانيكية مع افراد حسابات ماليه وم-القيام بأعمال التشطيبات والديكور  -لتوريدات العمومية ا -:

مدينه نصر -زهراء مدينة نصر-مساكن الضباط  - 616لألنشطة ، بجهة : عمارة  - 

 25255223، قيد فى  155550555أس ماله ،  لصاحبها )حسام صبري عبدالمنعم محمد(  ، تاجر فرد ، ر QIPOكيبو -  152

على  عن الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 102630برقم 

مدينه نصر -زهراء مدينة نصر-مساكن الضباط  - 616كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

لصاحبها )عمر لطفى رجب عبدالرحيم خضير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WE CARE EGY. وى كير ايجى -  153

ن عن مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القواني 102252برقم  25255224، قيد فى  055550555

اعلى  2152ى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عل

المقطم -غرفه بجوار فرن كريستال  -اوالدرجب   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

لصاحبها )عمر لطفى رجب عبدالرحيم خضير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WE CARE EGY. وى كير ايجى -  154

اقامة وتشغيل المراكز الطبية -: 2512لسنه  22ون عن نشاط داخل قان 102252برقم  25255224، قيد فى  055550555

صيه لها سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخي% 15التشخيصية اوالعالجية. بشرط أن تقدم 

ورة وبيانات. لفة من صوت وصإنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المخت-إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.-

طبية. تسويق الخدمات ال-توريد المستلزمات واالجهزه الطبية.-تقديم خدمات الرعايه المنزلية. -: 2512لسنه  22نشاط خارج قانون 

المقطم -غرفه بجوار فرن كريستال  -اعلى اوالدرجب  2152مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز ، بجهة :   - 

،  05550555منار لتجارة وتوريد االوانى المنزليه لصاحبها )نبيل عبدالهادى حسين مخلوف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ال -  155

تجاره الجمله والتجزئه لالوانى المنزليه  -: 2512لسنة  22عن انشطه من داخل قانون  102220برقم  25255220قيد فى 

التوريدات العمومية *مع االلتزام بافراد  -: 2512لسنة  22ديدة انشطه من خارج قانون بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الج

لسارية وعلى حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

مدينه نصر -مدينةنصرثان -ش نصار2، بجهة :  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. - 

 لصاحبها KIME RIGHTS  INELLECTUAL PROPERTY  كيمى رايتس للملكية الفكرية -  156

عن أنشطة داخل  102232برقم  25255226، قيد فى  155550555)كيرلس سمعان لطفى حنا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

وم في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرس المشروعات التي تستثمر-: -22قانون 

 وكيل انهاء اجراءات تسجيل العالمات التجارية وحقوق المؤلفين امام الجهات المختصة. مع-: -22الصناعية.أنشطة خارج قانون 

رات السارية ر . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثما

-موازى لشارع ذاكر حسين-شارع ابن قتيبة 16وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر -الحى السابع  - 

، قيد فى  15555550555اجر فرد ، رأس ماله ،  سامرمحمد ديب بازرباشي لصاحبها )سامرمحمد ديب بازرباشي(  ، ت -  157

22عن انشطةداخل قانون االستثمار  102962برقم  25255235 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 تصدير المالبس الجاهزة

رارات ستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون اال

تقسيم عمربن  -شارع حسن الصياد  133السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

السالم -جسر السويس  -الخطاب   - 

 25255212، قيد فى  255550555د ، رأس ماله ،  السويسرية لصاحبها )رامي محمد رضا محمد حنوفة(  ، تاجر فر -  158

كام عن تجاره الجمله والتجزئه لألدوات المكتبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة اح 102362برقم 

ش  143، بجهة :  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

االزبكيه -رمسيس  - 

، قيد فى  1555550555بوينت للبرمجيات لصاحبها )ابراهيم صبحى حسينى محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

لف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخت -عن  102512برقم  25255215 . 

ب عليهاتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري أعمال - . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

ر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتصميم والتطوي - . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

المعادى-الشطر الخامس  -عمارات نيركو 1/2إنشاء ، بجهة :  -  - 

، قيد فى  1555550555بوينت للبرمجيات لصاحبها )ابراهيم صبحى حسينى محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

عن وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 102512برقم  52525521  . 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. مع مراعاة احكام  -

عمارات  1/2ة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف

المعادى-الشطر الخامس  -نيركو  - 

 25255215، قيد فى  1555550555التوحيد تكس لصاحبها )رجب سعد احمد خلف الله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات واالقمشة 102500برقم  . 

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

الدرب االحمر -حلقوم الجمل  9نشاطها. ، بجهة :  - 

أس ماله ،  ر الهندسيه لالستشارات العقاري واالستيراد والتصدير لصاحبها احمد ابراهيم راغب عبدالمعطي  ، تاجر فرد ، -  162

عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  102116برقم  25255211، قيد فى  0555550555

صنع لتصنيع إقامة وتشغيل م-والناطق خارج الوادي الغربي فيماعدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا -النائية

حب المنشأة ستيراد والتصدير مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي صااالجهزة الرياضية اال

بركة السبع-ش مدخل حديدي بركة السبع  6الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لممارسة النشاط ، بجهة :  - 

،  05550555ودى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حورس لتجارة معدات حمامات السباحة لصاحبها )خالد محمود محمد سع -  163

: تجاره الجمله والتجزئه لمعدات حمامات السباحة)بالمناطق النائية -22عن أنشطة قانون  102122برقم  25255212قيد فى 

يس الوزراء راررئوالمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بق

: التوريدات -22(. أنشطة خارج قانون  2552لسنة  306و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة  305رقم 

ة بقانون العمومية وعلى االخص معدات حمامات السباحة.* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارد

المقطم - 2512ق  -مكرر منطقة س  26ش  16مراعاة احكام ، بجهة : االستثمار. مع   - 

،  05550555حورس لتجارة معدات حمامات السباحة لصاحبها )خالد محمود محمد سعودى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

الزمة ل على كافة التراخيص العن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو 102122برقم  25255212قيد فى 

المقطم - 2512ق  -مكرر منطقة س  26ش  16لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

، تاجر فرد   ( Wendela Wilhelmina Adriana Corver فندال فيلهلمينا ادريانا كورفر) لصاحبها THE WOLFزا ولف -  165

عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق  102225برقم  25255213، قيد فى  055550555، رأس ماله ،  

تجارية او ثقافية  واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او

ة والقرى السياحية ت والشقق واالجنحة الفندقي، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيال

لمشروع مع عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه ل

الغردقه -كوثرال -تقسيم المطار - 22عقاررقم  - 1مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : مكتب رقم  - 

، تاجر فرد   ( Wendela Wilhelmina Adriana Corver فندال فيلهلمينا ادريانا كورفر) لصاحبها THE WOLFزا ولف -  166

عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  102225برقم  25255213، قيد فى  055550555، رأس ماله ،  

الغردقه -الكوثر -تقسيم المطار - 22عقاررقم  - 1: مكتب رقم  الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة - 

، قيد  0555550555لصاحبها )عيد شعبان عبد العال وسطاوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Touch Wood تاتش وود -  167

 لقوانين واللوائحعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث و الموبيليات مع مراعاة احكام ا 102341برقم  25255216فى 

ش محمد فهمى متفرع من  6والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

البساتين-22ش - - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

أس ماله مصانع صالح ارض الخير للصناعات الغذائيه لصاحبها )عبد العاطى محمود عبد العاطى صالح(  ، تاجر فرد ، ر -  168

اقامة وتشغيل مصنع الستخالص و تعبئه -: 22عن نشاط داخل ق  102304برقم  25255212، قيد فى  1555550555،  

نع تعبئه و اقامة وتشغيل مص-الزيوت النباتيه من زيوت النخيل و الذره و عباد الشمس و زيت الزيتون والزيوت المهدرجه و السمن 

امة وتشغيل مصنع اق-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات بكافه اشكالها و انواعها --ه تغليف المواد الغذئيه و السلع االستهالكي

خضراوات و اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم و االسماك و الدواجن المجمده و ال--لتصنيع الحالوه الطحينيه الجافه و السائله 

الباجور اقامه المراكز التجاريه و ، بجهة : سنجلف-الفواكهه المجمده  - - 

أس ماله مصانع صالح ارض الخير للصناعات الغذائيه لصاحبها )عبد العاطى محمود عبد العاطى صالح(  ، تاجر فرد ، ر -  169

 عن سالسل االمداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 102304برقم  25255212، قيد فى  1555550555،  

ديوالمناطق خارج الوا  

لألنشطة  :تصنيع لدى الغير التوريدات العموميه مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل22القديم نشاط خارج ق 

اخيص الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر

، بجهة : سنجلف الباجور الالزمة لمباشرة  نشاطها. - - 

برقم  25255219، قيد فى  155550555اكسبرس لصاحبها )عصام عنتر احمد محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

لمناطق :تجاره الجمله والتجزئه للمواد و المنتجات الغذائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وا22عن نشاط داخل ق  102006

والمناطق خارج الوادي القديم النائية  

لواردة : توزيع المنتجات و المواد الغذائيه مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة ا22نشاط خارج ق 

ة الالزم بقانون االستثمار.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص

زهراء مدينه نصر-شارع العياده  -204لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عماره  - - - 

،  0555550555هاى تك للمستلزمات الطبية لصاحبها )سماح عبد الفتاح ابو سريع محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 -للوجه قناع واقى -ية من كاب واقى للراس عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطب 101226برقم  25255254قيد فى 

رارات روب ورقى (و شنط الهدايا. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق-شنط  -مفارش سرير طبيه -قفاز طبى  -واقى احذية

 10مدينه  -يةمنطقة الخدمات المركز 163السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - مايو

 25255212، قيد فى  155550555ناديه امام بندارى امام لصاحبها )ناديه امام بندارى امام(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

ول على عن اقامة وتشغيل مخبز طباقى. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص 102396برقم 

التراخيص الالزمة لمباشرة كافة  

قسم السالم اول -مدينه السالم  - 1محل رقم  - 9بلوك  -ه  2نشاطها. ، بجهة : مساكن القاهره   - 

، قيد فى  155550555هشام صالح لالستثمار العقاري لصاحبها )هشام صالح سيد علي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -:2512/ 22ل قانون االستثمارعن انشطةداخ 102244برقم  25255220

 305قم والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ر

2552لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  . 

 المقاوالت العامة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون -: 2512/ 22انشطة خارج قانون االستثمار

خلف  -من ش السالم  -ش عبد العزيز ابو رحمة 4االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : 

مدينه نصر -رب نادي المقاولون الع - 

، قيد فى  155550555هشام صالح لالستثمار العقاري لصاحبها )هشام صالح سيد علي(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

ش عبد العزيز ابو  4عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  102244برقم  25255220

مدينه نصر -نادي المقاولون العرب خلف  -من ش السالم  -رحمة - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، قيد فى  0555550555اى جى اس للتجارة واالستيراد لصاحبها )احمد حسن احمد سليمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

2512لسنه  22عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  102024برقم  25255223 : 

مجتمعات العمرانية الجديدةتجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية وال • . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع التروسيكالت •

 .النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية •

2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .االستيراد •

في شأن سجل المستوردين، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 9221لسنة  121تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

مدينه نصر -الحى السابع  -ابن الرومى  25مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة :  - 

، قيد فى  555.055555اى جى اس للتجارة واالستيراد لصاحبها )احمد حسن احمد سليمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام 102024برقم  25255223  

 .القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .الشحن البحرى والجوى والبرى للبضائع •

اللوائح تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و

الحى السابع  -ابن الرومى  25والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر - - 

، قيد فى  1555550555لؤة الزهراء لصاحبها )عبدالعزيز محمود شاهر عبدالعزيز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لؤ -  177

 عن تجاره التجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. مع مراعاة احكام القوانين 103516برقم  25255231

،ب (  على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم ) أ واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

زهراء مدينه نصر -1222عمارة  - 

، قيد فى  255550555ميجا لالستثمار العقارى لصاحبها )السيد عبد العزيز مجاهد هاشم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

ة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول مع مراعا2552لسنة  306عن  103525برقم  25255231

المقطم -الهضبه العليا  - 9ش  - 0321القطعه رقم  -الدور االول  - 3على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة   

- 

، قيد فى  255550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  ميجا لالستثمار العقارى لصاحبها )السيد عبد العزيز مجاهد هاشم(  ،  -  179

 يقل مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري ، بشرط أال-عن  103525برقم  25255231

 عدد تلك الوحدات عن

 .خمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية

- عي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخلمشروعات اإلسكان االجتما  . 

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

قم ، بجهة : شقة وما ورد بقراررئيس الجمهوريةر 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

المقطم -الهضبه العليا  - 9ش  - 0321القطعه رقم  -الدور االول  - 3  - 
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لصاحبها )وليد صابرمحمد سراج(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     Nile  For Technology النيل للتكنولوجيا -  180

تصميم للبرمجيات وقواعد البيانات عن أعمال التوصيف والتحليل وال 101905برقم  25255256، قيد فى  1055550555

لكترونية أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإل -والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

علي انات إدخال البي -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . -وتشغيلها والتدريب عليها . 

كافة  الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

شبين الكوم - 4مدخل  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مساكن العمال الجديدة   - 

صطفى محمد على شكر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد مصطفى محمد على شكر)رايت( لصاحبها )محمد م -  181

: مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، -22عن أنشطة قانون  101990برقم  25255215، قيد فى  1555550555

ريب إلعداد دوالمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . إنشاء وإدارة مراكز الت

مات الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلو

دي من صوت واالتصاالت وتطويرها. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقلي

 -امام مستشفى منشية البكرى  -شارع جسر السويس  36توى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى ، بجهة : وصورة وبيانات إلى مح

 - الزيتون

محمد مصطفى محمد على شكر)رايت( لصاحبها )محمد مصطفى محمد على شكر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

ي والفني . إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية عن العلمي والثقاف 101990برقم  25255215، قيد فى  1555550555

تصميم للمنطقة الصناعية. إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. أعمال التوصيف والتحليل وال

البيانات ونظم  قواعدللبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

بيانات. أعمال المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة و

الزيتون -امام مستشفى منشية البكرى  -شارع جسر السويس  36التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف ، بجهة :   - 

حمد مصطفى محمد على شكر)رايت( لصاحبها )محمد مصطفى محمد على شكر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  183

عن أنواعها.إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال  101990برقم  25255215، قيد فى  1555550555

مات االنترنت . رة شبكات نقل وتداول البيانات.االتصاالت وخدالتوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدا

ية. إقامة شبكات المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناع

خارج قانون  هات المعنية. أنشطةنقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول على ترخيص من الج

الزيتون -امام مستشفى منشية البكرى  -شارع جسر السويس  36:تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجوده. ، بجهة : -22  - 

محمد مصطفى محمد على شكر)رايت( لصاحبها )محمد مصطفى محمد على شكر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

عن الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه.  101990برقم  25255215ى ، قيد ف 1555550555

مراعاة احكام  التوريدات العمومية.* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع

شارع  36الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة

الزيتون -امام مستشفى منشية البكرى  -جسر السويس   - 

، قيد  055550555ناجى لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )محمد ناجى صادق قرنى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة -: 2512لسنه  22نشاط داخل قانون  عن 102402برقم  25255212فى 

 305قم والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ر

2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة   . 

ة المقاوالت العامه.مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارد-: 2512لسنه  22نشاط خارج قانون 

 .بقانون االستثمار

الخليفه -االمام الشافعى  -ش الكردى  -ش الجزار 2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة :  - 

، قيد  055550555ناجى لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها )محمد ناجى صادق قرنى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

ش  -ش الجزار 2عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  102402برقم  25255212فى 

الخليفه -االمام الشافعى  -الكردى  - 
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، قيد فى  155550555سالم للتجارة واعمال التكييف لصاحبها )عبد الله سالم عيد حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

الدور  -شارع سليم االول  26عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  102491برقم  25255219

الزيتون -التاسع   - 

، قيد فى  155550555واعمال التكييف لصاحبها )عبد الله سالم عيد حسن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالم للتجارة  -  188

22عن أنشطة قانون  102491برقم  25255219 -: 

افقةتجاره الجمله والتجزئه)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم مو  

و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر 2552لسنة  305اًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم الهيئة مسبق  

2552لسنة  306العربيةرقم  .( 

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .مقاوالت اعمال التكييف

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار *

الزيتون -الدور التاسع  -شارع سليم االول  26ام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : مع مراعاة احك  - 

لصاحبها )حسام سيد عبد العظيم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Digitize  Tech  Solutions حلول التحول الرقمي -  189

صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -1عن  201210برقم  25255219، قيد فى  1555550555

 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- 2

3 - يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  . 

4 - صورة وبياناتإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت و  . 

5 - التجمع الخامس - 6المنطقة  - 4الحي  - 229إدخال ، بجهة :   - 

لصاحبها )حسام سيد عبد العظيم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Digitize  Tech  Solutions حلول التحول الرقمي -  190

وبالوسائل اإللكترونيةعن البيانات علي الحاسبات  102012برقم  25255219، قيد فى  1555550555  . 

 . 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

10 - النترنتاالتصاالت وخدمات ا  

11 - صناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ال  . 

12 - التجمع الخامس - 6المنطقة  - 4الحي  - 229إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ، بجهة :   - 
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لصاحبها )حسام سيد عبد العظيم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Digitize  Tech  Solutions حلول التحول الرقمي -  191

عن وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات  102012برقم  25255219، قيد فى  1555550555

 .المعنية

13 - كيه و االقمار الصناعيةبعد الحصولاقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسل  

 على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 14

2553لسنه  64نتاج الحربى رقم ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واال ( 

15 - التجمع الخامس - 6المنطقة  - 4الحي  - 229إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة :   - 

لصاحبها )حسام سيد عبد العظيم خليل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Digitize  Tech  Solutions حلول التحول الرقمي -  192

عن التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 012102برقم  25255219، قيد فى  1555550555  

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال- 17

18 - حتوى العلمي وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه الم األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت

الالزمة  والثقافي والفني. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص

التجمع الخامس - 6المنطقة  - 4الحي  - 229لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ماله  زكى مرسى بدوى لتجارة الجملة و التجزئة و التصدير لصاحبها )محمد زكى مرسى بدوى(  ، تاجر فرد ، رأسمحمد  -  193

: تجاره الجمله والتجزئه لالسطمبات بالمناطق النائية 22عن انشطه قانون  102213برقم  25255224، قيد فى  155550555،  

ئيس الوزراء به جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرارروالمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة ش

2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  305رقم  . 

- تثمار مع سالتصدير تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون اال-: 22انشطه خارج قانون 

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

منشية ناصر -ش حافظ مجمع المدارس 12 - 

، قيد  2555550555ه ،  محمود جالل عبدالمؤمن احمد لصاحبها )محمود جالل عبدالمؤمن احمد(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  194

دة مع عن تجاره الجمله والتجزئه للفاكهة والخضاربالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجدي 102240برقم  25255220فى 

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

طوخ -امام مسجد الشهيد  -ر الرجاالت كف  - 

برقم  25255222، قيد فى  15555550555كاتور لصاحبها )وائل عمر عبد القادر حمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

مصنع يل عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده اقامة وتشغ 102262

ة الحصول على لتصنيع وتجميع السيارات وقطع غيار السيارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك

مدينه نصر -عمارات شباب المهندسين  16كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

يه لصاحبها )محمد صبرىمحمد محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الصابر لقطع غيار االدوات الكهربائيه المنزل -  196

ق عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار االدوات الكهربائيه المنزليهبالمناط 102262برقم  25255222، قيد فى  1555550555

ى كافة رية وعلى الشركة الحصول علالنائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا

االزبكيه -شارع كلوت بك  1بالعقاررقم 1التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم - 

 لصاحبها )مصطفى البكري حسن البكري مصطفى البكري Smart Tools Egypt سمارت تولز ايجيبت -  197
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عن انشطةداخل قانون االستثمار  103502برقم  25255231، قيد فى  055550555عبد الحليم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

2512/22 : 

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار   : 

 التوريدات العمومية -

ت ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمارمع افراد حسابا  

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

الخانكه -مساكن نسمة -الدور االول  - 2بجهة : شقة  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

شركات قيود      

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2512لسنة  22حسام الدين و مصطفى محمد عيسوى   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  1 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات تجميل و المكمالت الغذائية و االعشاب الطبية-

- غليفاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مواد التعبئة و الت  

 تجارة الجملة والتجزئة:بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

و مراعاه2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  102342برقم  25255212،قيدت فى  3555550555انشطة   ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات تجميل و المكمالت الغذائية و االعشاب الطبية-

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مواد التعبئة و التغليف-

 تجارة الجملة والتجزئة:بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

و مراعاه2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552 لسنه 306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

بنها -منشية النور -الغرباوى  32انشطة ، بجهة : ش   - 

2512لسنة  22حسام الدين و مصطفى محمد عيسوى   شركة  ،  من خارج ق  -  2 : 

 التوريدات العمومية-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

اللوائح مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و

،قيدت فى  3555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

2512لسنة  22، عن من خارج ق  102342برقم  25255212 : 

 التوريدات العمومية-

اللوائح بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين و مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة

منشية  -الغرباوى  32والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش 

بنها -النور  - 

ما قاري التجارة العامة والتوزيع فيشركة  ،  التسويق الع   R & C REAL ESTATE ريذدنشال& كوميرشال للتسويق العقاري -  3

فى شان تنظيم  1922لسنه  125هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

زاولة ماعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ل

ترك باي غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

 25255216،قيدت فى  055550555وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس مالها   

ت التجارية لعقاري التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية التوكيال، عن التسويق ا 102339برقم 

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة

اعماال  المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

المقطم -شارع المدينة - 2495بالعقاررقم  -شبيهةباعمالها ، بجهة : الدور االرضي   - 

ر شركة  ،  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص   R & C REAL ESTATE ريذدنشال& كوميرشال للتسويق العقاري -  4

حته التنفيذية مع او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ

ها.  ،رأس وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام الق

، عن او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  102339برقم  25255216،قيدت فى  055550555مالها   

تنفيذية مع ريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشت

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

المقطم -شارع المدينة - 2495بالعقاررقم  -الدور االرضي   - 

ولوجيايلد تكن -  5   EYELID TECHNOLOGY   رة شركة  ،  توريد وتركيب انظمة كاميرات المراقبة والشبكات الداخلية التجا

ع اجهزة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة تجارة وتوزي

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

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

 تشتريها او

، عن توريد  102340برقم  25255212قيدت فى ، 0555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

لعمومية وتركيب انظمة كاميرات المراقبة والشبكات الداخلية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات ا

ك باي وجه تشتر المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة تجارة وتوزيع اجهزة الكمبيوتر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

مدينه نصر -المنطقة السادسة -شارع محمد النادي  1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة :  - 

سارية شركة  ،  الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال   EYELID TECHNOLOGY  ايلد تكنولوجي -  6

برقم  25255212،قيدت فى  0555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة التراخيص ، عن الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف 102340

مدينه نصر -المنطقة السادسة -شارع محمد النادي  1الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم -انشاء الجامعات  -جامعه المدينة بالقاهرة   شركة  ،   -  7

تنمية اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب و -بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها 

اعداد االبحاث العلمية-إقامة وتنظيم المؤتمرات و الحفالت العامة -الموارد البشرية   

- راء وبيع ش -االستثمار العقارى . -شر و توزيع الكتب إدارة و اقامة وتشغيل المستشفيات )االدارة من الناحية االدارية فقط ( ن

 25255254،قيدت فى  15555550555وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم -انشاء الجامعات  -، عن  101252برقم 

إقامة -ية اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشر -الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها 

اعداد االبحاث العلمية-وتنظيم المؤتمرات و الحفالت العامة   

- راء وبيع ش -االستثمار العقارى . -شر و توزيع الكتب إدارة و اقامة وتشغيل المستشفيات )االدارة من الناحية االدارية فقط ( ن

اكتوبر  6-اهالى الحى الثامن  -المجاورة الثانية 60وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق ، بجهة :   - 

القرى السياحية السياحي   شركة  ،  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية وماكس للتسويق  -  8

 واالنشطة المكمله او المرتبطه

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

احهلفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساال يقل مستوى ا  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

، عن اقامة وتشغيل  101200قم بر 25255254،قيدت فى  25555550555اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق   ،رأس مالها   

 الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

احهدق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساال يقل مستوى الفنا  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

مصر الجديده -شارع ميت غمر 9/1اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق ، بجهة : فيال   - 

 ماكس للتسويق السياحي   شركة  ،  والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -  9

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

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  

 25255254يدت فى ،ق 25555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

، عن والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية 101200برقم   

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

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  

مصر الجديده -مرشارع ميت غ 9/1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ، بجهة : فيال   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

راخيص ماكس للتسويق السياحي   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت -  10

، عن القوانين واللوائح  101200برقم  25255254،قيدت فى  25555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -شارع ميت غمر 9/1لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال والقرارات السارية وعلى ا

 - مصر الجديده

شركة  ،  توريد وتركيب الواح الطاقه    ERE EGYPT FOR  RENEWABLE (ENERGY)   اى ار اى مصر للطاقه المتجددة -  11

هةباعمالها باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبي المتجددة.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

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

حصول على وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الو ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام الق

، عن توريد  101261برقم  25255254،قيدت فى  055550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تي و غيرها الوتركيب الواح الطاقه المتجددة.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

ية والقرارات السار السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

المعادى -دجله 192ج شارع  25وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

حدات جامعه المدينة بالقاهرة   شركة  ،  واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوا -  12

ة و تشغيل و إقام -والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير السكنيه والتجاريه واالداريه 

اضية وتجارية ادارة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة( والموتيالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية وري

فى شان تنظيم اعمال  1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  التصدير و-التسويق العقارى -و ثقافية 

، عن واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه  101252برقم  25255254،قيدت فى  15555550555،رأس مالها     

تغاللها ريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او اسالمنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالدا

أو المرتبطة بما  إقامة و تشغيل و ادارة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة( والموتيالت واألنشطة المكملة -لحسابها او لحساب الغير 

الشركه باحكام القانون  ير و التوكيالت التجارية تلتزمالتصد-التسويق العقارى -ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية 

اكتوبر  6-اهالى الحى الثامن  -المجاورة الثانية 60فى شان تنظيم اعمال ، بجهة :  1922لسنه  125رقم   - 

لحصول جامعه المدينة بالقاهرة   شركة  ،  الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ا -  13

إدارة انشاء و -على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

ن ممارسة العملية باحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات مقاوالت إنشاء المبانى التعليميةبكافة انواعها )دومراكز التدريب العداد ال

ان تكون لها  المقاوالت العامة يجوز للشركة-التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التعليمية(. 

، عن الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس  101252برقم  25255254،قيدت فى  50555155555مصلحة او   ،رأس مالها   

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

قاوالت لباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات مانشاء وإدارة مراكز التدريب العداد ا -باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

التوريدات  -انونا التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ق-إنشاء المبانى التعليميةبكافة انواعها )دون ممارسة العملية التعليمية(. 

اكتوبر  6-اهالى الحى الثامن  -الثانية المجاورة 60المقاوالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة : -العمومية   - 

لها او جامعه المدينة بالقاهرة   شركة  ،  تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعما -  14

ها او تلحقها بها و تشتري التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او

صول على كافة ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

، عن تشترك باي  101252برقم  25255254،قيدت فى  15555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

او في  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر وجه

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها. ، بجهة : واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين 

اكتوبر  6-اهالى الحى الثامن  -المجاورة الثانية 60  - 

والبنيه  وراتمقاوالت اعمال التشطيبات والديك -المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه  -الجميرة للمقاوالت   شركة  ،   -  15

الشركات و  التوريدات العموميه وتوريد مواد البناء يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع -التحتيه 

ا ان تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

ئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةفي الهي  
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 -، عن  101296برقم  25255254،قيدت فى  15555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

وميه وتوريد التوريدات العم -لديكورات والبنيه التحتيه مقاوالت اعمال التشطيبات وا -المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه 

يهة مواد البناء يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب

او تشتريها  الهيئات السالفةباعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

 اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مصر الجديده -السبع عمارات -ش عبدالقوى احمد 2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة :   - 

مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس الجميرة للمقاوالت   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة -  16

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  101296برقم  25255254،قيدت فى  15555550555 

مصر الجديده -السبع عمارات -ش عبدالقوى احمد 2لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ىاساسى إلنتاج المحتوى االلكترون -  17  ASASY FOR DIGITAL CONTENT    22شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم 

مراكز صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات و: •2512لسنة 

رمجيات وقواعد البيانات التحليل والتصميم للبأعمال التوصيف و• البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.

لكترونية أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإل• والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

،قيدت فى  5515555505إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت   ،رأس مالها   • وتشغيلها والتدريب عليها. 

صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما : •2512لسنة  22، عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  101251برقم  25255254

• تعليم التكنولوجي.تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات وال

إنتاج البرامج أعمال تصميم و• لتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف وا

تروني بصوره إنتاج المحتوى اإللك• والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

مدينه نصر -المنطقة العاشرة  - 12بلوك  9المختلفة من صوت ، بجهة : قطعه  - 

إدخال البيانات • شركة  ،  وصورة وبيانات.    ASASY FOR DIGITAL CONTENT اساسى إلنتاج المحتوى االلكترونى -  18

طوير النظم إنتاج وت• أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. • على الحاسبات و بالوسائل اإللكترونية. 

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات• جة وتشغيلها والتدريب عليها. المدم  

إنشاء • لمعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ا• تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  •

األنشطة   ،رأس مالها   • ت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاال

إدخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل • ، عن وصورة وبيانات.  101251برقم  25255254،قيدت فى  1555550555

ها والتدريب وتشغيل إنتاج وتطوير النظم المدمجة• أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. • اإللكترونية. 

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات• عليها.   

إنشاء • لمعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ا• تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  •

 9 األنشطة ، بجهة : قطعه• المعلومات واالتصاالت وتطويرها. وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت 

مدينه نصر -المنطقة العاشرة  - 12بلوك  - 

من  شركة  ،  المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي   ASASY FOR DIGITAL CONTENT اساسى إلنتاج المحتوى االلكترونى -  19

ستثماررقم المحتوى العلمي والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون اال صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة

قل لألنشطة التجارة والتسويق االلكتروني عبر االنترنت. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مست:• 2512لسنة  22

تزاول  وجوه مع الشركات و غيرها التيالواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال

،قيدت فى  1555550555اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

ي ذلك ، عن المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما ف 101251برقم  25255254

التجارة والتسويق االلكتروني عبر :• 2512لسنة  22ة المحتوى العلمي والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون االستثماررقم رقمن

كة ان تكون لها االنترنت. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشر

حقيق لوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من ا

مدينه نصر -المنطقة العاشرة  - 12بلوك  9غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة : قطعه  - 
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 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ر العقارى بالمدن : االستثما2512لسنه  22احمد محمد عبدالرحمن الخطيب وشركاه   شركة  ،  نشاط داخل قانون  -  20

اه ما ورد والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراع

2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم   . 

- إنتاج البرامج أعمال تصميم و-للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

،قيدت فى  3555550555والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب   ،رأس مالها   

مار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة : االستث2512لسنه  22، عن نشاط داخل قانون  101222برقم  25255254

 305قم والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ر

2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة   . 

- إنتاج البرامج أعمال تصميم و-م للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف والتحليل والتصمي

ش  4 -ه  12 - والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب ، بجهة : الشقه بالدور الثالث

المعادى -تقسيم الالسلكى  -شوقى عبدالمنعم   - 

صورة إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت و-د محمد عبدالرحمن الخطيب وشركاه   شركة  ،  عليها. احم -  21

الدعاية واالعالن بكافه الوسائل -:2512لسنه  22إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. نشاط خارج قانون -وبيانات.

ة الواردة بقانون توريدات العمومية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطال-المسموعة والمقروئة والمرئية. 

مباشرة االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل

إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره -، عن عليها.  101222برقم  42525525،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

-:2512لسنه  22إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. نشاط خارج قانون -المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

قلة ومركز لتزام بافراد حسابات مستالتوريدات العمومية. مع اال-الدعاية واالعالن بكافه الوسائل المسموعة والمقروئة والمرئية. 

لحصول على مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا

المعادى -الالسلكى  تقسيم -ش شوقى عبدالمنعم  4 -ه  12 -كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشقه بالدور الثالث   

- 

المدرسية و  تجارة و توزيع المستلزمات المنزلية و االدوات -شركة دبل ايه لتجارة و توزيع المستلزمات المنزلية   شركة  ،   -  22

تي التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال -خردواتها 

الهيئات  زاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيت

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

برقم  25255254،قيدت فى  155550555ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وعلى الشرك

ة ان التوريدات العمومية يجوز للشرك -تجارة و توزيع المستلزمات المنزلية و االدوات المدرسية و خردواتها  -، عن  101202

نها على الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص ارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر

عين شمس -ش محمود سعد من ش عين شمس عزبة النجل  3الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

تجارة و توزيع و توريد وصيانة مستلزمات و معدات شبكات االنترنت و اجهزة -شركة  ،     Aliens Tech إلينز تك -  23

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  1922لسنه  125كيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم التو-الكمبيوتر 

مة لهذا غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظ

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

،  101266برقم  25255254،قيدت فى  2555550555شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها   ،رأس مالها   

تلتزم الشركه  وكيالت التجاريةالت-تجارة و توزيع و توريد وصيانة مستلزمات و معدات شبكات االنترنت و اجهزة الكمبيوتر -عن 

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  1922لسنه  125باحكام القانون رقم 

ها الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون ل

حقيق و تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة ا

طوخ -ش جمال سابق  25غرضها ، بجهة :   - 

وشركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها ا   Aliens Tech إلينز تك -  24  
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 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101266برقم  25255254،قيدت فى  2555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او عن في مصر او في الخارج ,كما  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

طوخ -ش جمال سابق  25الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 التوريدات العمومية. يجوز -التجارة العامة والتوزيع للمواد الغذائية.  -شركة  ،     THE NETYذا نتى للتجارة والتوزيع -  25

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك ي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها ف

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

التجارة العامة  -، عن  101229برقم  25255254،قيدت فى  055550555   التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها

لشركات و التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ا -والتوزيع للمواد الغذائية. 

ن تندمج في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

مصر الجديده -ش الحجاز 20والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   

- 

ذلك  شركة  ،  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و   Iqra Online Network شركة مركز شبكة اقرأ اونالين للعربية -  26

على كافة  لطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن الهيئات السالفة او  101293برقم  25255254،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

ش  - 9392بالعقار رقم  -بالدور االرضي  - 2صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم الشركة الح

الهضبة العليا -هدى شعراوي   - 

 - المقطم

ر غيشركة  ،  اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغة العربية ل   Iqra Online Network شركة مركز شبكة اقرأ اونالين للعربية -  27

تنظيم دورات وبرامج لتعليم اللغة العربية واللغة االنجليزية واللغات الحية االخرى -الناطقين بها   

خرى والعكس القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات األ -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -

ها او التي ك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

،قيدت فى  055550555قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

تعليم اللغة تنظيم دورات وبرامج ل -الناطقين بها  ، عن اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغة العربية لغير 101293برقم  25255254

 العربية واللغة االنجليزية واللغات الحية االخرى

خرى والعكس القيام بأعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات األ -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -

ها او التي باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

 -بالدور االرضي  - 2قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ، بجهة : شقةرقم 

الهضبة العليا -ش هدى شعراوي  - 9392بالعقار رقم   - 

 - المقطم

وشبكات الرى  اعمال تصميم وتنسيق وتنفيذ وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء -بيكا لتنسيق الحدائق   شركة  ،  ترو -  28

تنسيق الحدائق اعمال التشطيبات واالضاءه واالكسسوارات والتركيبات الخشبيه الخاصه ب -بالرش والتنقيط اليدوى واالتوماتيك 

جهيز األراضي لمستلزمات التجميليه الخاصه بالحدائق والقرى السياحيه استصالح وتتوريد وتنسيق جميع ا -والقرى السياحيه 

أن تكون األراضي  بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين

 -، عن  101291برقم  25255254ت فى ،قيد 1555550555مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع,   ،رأس مالها   

اعمال  -وماتيك اعمال تصميم وتنسيق وتنفيذ وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الرى بالرش والتنقيط اليدوى واالت
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تنسيق جميع توريد و -التشطيبات واالضاءه واالكسسوارات والتركيبات الخشبيه الخاصه بتنسيق الحدائق والقرى السياحيه 

جعلها قابلة لمستلزمات التجميليه الخاصه بالحدائق والقرى السياحيه استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تا

تصالح لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االس

مدينه نصر -الدور الخامس  15شقه -مكرم عبيد  32واالستزراع, ، بجهة :  - 

ر فيما عدا تروبيكا لتنسيق الحدائق   شركة  ،  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغم -  29

. توريد النجيل  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

 التوريدات -المقاوالت العامه  -اعى والمزروعات والمبيدات واالسمده والمعدات وكل المستلزمات الزراعيه الطبيعى والصن

فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال  1922لسنه  125التوكيالت التجاريه *تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -العموميه 

، عن  101291برقم  25255254،قيدت فى  1555550555إال   ،رأس مالها    ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها

زراء رقم وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الو

اعى والمزروعات والمبيدات . توريد النجيل الطبيعى والصن 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305

شركه باحكام التوكيالت التجاريه *تلتزم ال -التوريدات العموميه  -المقاوالت العامه  -واالسمده والمعدات وكل المستلزمات الزراعيه 

ال ، إ فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 1922لسنه  125القانون رقم 

مدينه نصر -الدور الخامس  15شقه -مكرم عبيد  32بجهة :  - 

بما ال يخل تروبيكا لتنسيق الحدائق   شركة  ،  بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و -  30

يرها التي باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ

ي الهيئات لها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فتزاول اعماال شبيهة باعما

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

برقم  25255254،قيدت فى  1555550555اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة التر

منظمة ، عن بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين ال 101291

بيهة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ش لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه

و تشتريها او باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

ى الشركة القرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و

مدينه نصر -الدور الخامس  15شقه -مكرم عبيد  32الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

االستثمار العقارى : •2512لسنه  22هبه عبد الرحمن عبد الجليل وشريكتها   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  31

ء مع مراعاه المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سينابالمدن و

. اقامه وتشغيل المراكز 2552لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

التسويق العقارى. :• 2512لسنه  22تمعات العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون االستثماررقم التجاريه بالمناطق النائية والمج

، عن  101255برقم  25255254،قيدت فى  055555550555تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز   ،رأس مالها   

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  االستثمار العقارى بالمدن: •2512لسنه  22أنشطةداخل قانون االستثماررقم 

وما  2552لسنة  305والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

ديدة. مجتمعات العمرانية الج. اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية وال2552لسنة  306ورد بقراررئيس الجمهورية رقم 

 311ال التسويق العقارى. تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز ، بجهة : في:• 2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم 

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الجنوبى  95ش ال  2النرجس   - - 

 - ت العامة والمتخصصة والمتكاملة و مقاوالت التشطيبات والديكور.شركة  ،  المقاوال   ART OF ARC ارت أوف أرك -  32

وارات المنزلية توريد مستلزمات البناء والديكور واالثاث بكافة انواعه واالكسس -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.

ام القانون رقم توكيالت التجارية. تلتزم الشركة بأحكال -اعداد التصميمات الهندسية . -التسويق العقارى.  -ومستلزمات االضاءه. 

صول في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الح 1922لسنه  125

الت العامة ، عن المقاو 101230برقم  25255250،قيدت فى  2555550555على التراخيص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

د مستلزمات توري -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. -والمتخصصة والمتكاملة و مقاوالت التشطيبات والديكور. 

ميمات اعداد التص -التسويق العقارى.  -البناء والديكور واالثاث بكافة انواعه واالكسسوارات المنزلية ومستلزمات االضاءه. 

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال  1922لسنه  125التوكيالت التجارية. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  -الهندسية .
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 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -الدور السابع  1ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ، بجهة : شقة 

مدينه نصر -مكرم عبيد  -ابو داوود الظاهرى  45 - 

شركة  ،  غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا    ART OF ARC ارت أوف أرك -  33

ةباعمالها الغرض.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه

يها او تلحقها يق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحق

كة الحصول على بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

، عن غرضها من  101230برقم  25255250،قيدت فى  2555550555،رأس مالها   كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

جه من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و

لخارج على تحقيق غرضها في مصر او في ا الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

الدور  1قة شاطها. ، بجهة : شالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن

مدينه نصر -مكرم عبيد  -ابو داوود الظاهرى  45 -السابع  - 

مات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة المستلز -: 22شركة  ،  انشطة قانون    ValMd Industries فالمد للصناعة -  34

تعبئة وتغليف التجميل واألدوية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع والطبية المعقمة والغير معقمة وكافة األجهزة الطبية ومستحضرات 

لمستصلحة. المواد الغذائية استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي ا

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

،  101200برقم  25255250،قيدت فى  05555550555االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق   ،رأس مالها   

جهزة الطبية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة المستلزمات الطبية المعقمة والغير معقمة وكافة األ -: 22عن انشطة قانون 

األراضي بالمرافق  التجميل واألدوية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية استصالح وتجهيز ومستحضرات

ألراضي مخصصة األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ا

المناطق ،  م طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عداألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخد

مدينه نصر -حي الواحة -برج اللوتس  - 9شارع  - 6بلوك  - 0بجهة : عمارة  - 

وقراررئيس  2552لسنة  305شركة  ،  الصادربها قراررئيس الوزراء رقم    ValMd Industries فالمد للصناعة -  35

وم. .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللح 2552لسنة  306قم الجمهوريةر

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

بما في ذلك براءات ت النباتية والحيوانية. المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةالهندسة الوراثية في المجاال

، عن الصادربها  101200برقم  25255250،قيدت فى  05555550555االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية   ،رأس مالها   

.تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  2552لسنة  306رقم وقراررئيس الجمهورية 2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم 

الت أو التفريخ ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السال

ات التى تستثمر في الت النباتية والحيوانية. المشروعأو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول الهندسة الوراثية في المجا

 - 9شارع  - 6بلوك  - 0تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية ، بجهة : عمارة 

مدينه نصر -حي الواحة -برج اللوتس  - 

االستيراد والتصدير  -التوريدات العمومية  -: 22طة خارج قانون شركة  ،  . انش   ValMd Industries فالمد للصناعة -  36

ها فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرض 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

لغرض. ام القوانين المنظمة لهذا اإال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحك

شترك باي مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -

، عن  101200برقم  25255250،قيدت فى  05555550555وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

فى شان  1922لسنه  121االستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التوريدات العمومية  -: 22انشطة خارج قانون  .

ة غرضها سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاول

نشطة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لأل -باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. من الجهات المختصة وبما ال يخل 

زاول ، الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

مدينه نصر -حي الواحة -برج اللوتس  - 9شارع  - 6بلوك  - 0بجهة : عمارة  - 
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اعية شركة  ،  صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصن   BE CLOUD بي كالود لألنظمة المتكاملة -  37

 و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل  -  . 

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

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

، عن صناعةتكنولوجيا المعلومات و  102342برقم  25255212،قيدت فى  055550555ت   ،رأس مالها   إدخال البيانا -

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

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

صميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والت -  . 

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

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

النزهه الجديدة -متفرع من ش طه حسين  -ش حسني درويش  2 - 1رقم -بجهة : الدور االول إدخال البيانات ،  -  - 

ائح شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللو   BE CLOUD بي كالود لألنظمة المتكاملة -  38

،قيدت فى  055550555يص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

ة وعلى ، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري 102342برقم  25255212

متفرع من  -ش حسني درويش  2 - 1قم ر-الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االول 

النزهه الجديدة -ش طه حسين   - 

ي الخارج جولد رايت للنقل والتوريدات العمومية والتجارة   شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف -  39

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة حكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً أل

،  102346برقم  25255212،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ريها اوج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتعن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

السنطه -وار مستشفى التوحيد بج -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : كفر الحاج داود  - 

يانة ص-: تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل : -22سالموفيتش   شركة  ،  أنشطة قانون  -  40

اض البترول غرحفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة أل -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية -آبار البترول وتنشيطها 

لتغليف الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير ا -معالجة األسطح من الترسيبات  -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -. 

ييزه أو إعداده   الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغ -وأنابيب األنتاج 

: تقديم الخدمات البترولية -22، عن أنشطة قانون  102344برقم  25255216،قيدت فى  255555550555رأس مالها   ،

حفر  -بترولية صيانة معدات الحفر والمضخات ال-صيانة آبار البترول وتنشيطها -المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل : 

سطح من معالجة األ -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -ألغراض البترول . آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة 

لي إقامة أو إدارة الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترو -الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج  -الترسيبات 

مدينه نصر -مدينه نصرثان  15م  - 26ب  - 39، بجهة : قطعة  محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده - 
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 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

سالموفيتش   شركة  ،  للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق  -  41

ات العمرانية المدن والمجتمعتنميةبواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك نقل البترول . االستثمار العقارى ب

لوزراء الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ا

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305رقم   

وصيانة وبيع االالت والمعدات   ،رأس مالها   :المقاوالت العامة. تأجير -22. أنشطة خارج قانون  2552لسنه  356

، عن للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع  102344برقم  25255216،قيدت فى  255555550555

قارى ثمار العاالستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك نقل البترول . االست

ء مع مراعاه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سينا

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

 - 26ب  - 39تأجير وصيانة وبيع االالت والمعدات ، بجهة : قطعة :المقاوالت العامة. -22. أنشطة خارج قانون  2552لسنه  356

مدينه نصر -مدينه نصرثان  15م  - 

 .سالموفيتش   شركة  ،  واالجهزه والمهمات وقطع الغيار الخاصةبهم -  42

جوز للشركة ان ستثمار.يالتوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اال

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك ط

برقم  25255216،قيدت فى  255555550555القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

، عن واالجهزه والمهمات وقطع الغيار الخاصةبهم 102344 . 

جوز للشركة ان نون االستثمار.يالتوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقا

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

حكام بقاً ألتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك ط

مدينه نصر -مدينه نصرثان  15م  - 26ب  - 39القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : قطعة  - 

.  ،رأس سالموفيتش   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها -  43

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  102344برقم  25255216،قيدت فى  255555550555مالها   

مدينه نصر -مدينه نصرثان  15م  - 26ب  - 39قطعة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 Modern For General Contracting And                                مودرن فور جنرال كونتراكتنج اند فنشينج -  44

Finishing   توريدات موح به قانونا.الشركة  ،  المقاوالت العامة. مقاوالت اعمال التشطيبات. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مس

العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلح

برقم  25255216،قيدت فى  15555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 مال التشطيبات. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.التوريدات، عن المقاوالت العامة. مقاوالت اع 102330

العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

الفة او لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

زهراء مدينة  -2122عمارة  -ادارى  4الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الوحدة رقم 

مدينه نصر -نصر - 

 . شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   BE CLOUD بي كالود لألنظمة المتكاملة -  45

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت  - . 
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 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال 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 علي الحاسبات وبالوسائل  102342برقم  25255212،قيدت فى  055550555بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها    تلحقها

 . اإللكترونية

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

مات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلو - . 

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  

النزهه الجديدة -متفرع من ش طه حسين  -ش حسني درويش  2 - 1رقم -ذلك طبقاً ، بجهة : الدور االول  تلحقها بها و  - 

لتوريدات جولد رايت للنقل والتوريدات العمومية والتجارة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / ا -  46

 العمومية

لبضائع )عدا النقل السياحى(النقل الجماعى البرى للركاب وا  

 شحن البضائع

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القي  

 بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

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

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  102346برقم  25255212،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها   

 / التوريدات العمومية

)عدا النقل السياحى( النقل الجماعى البرى للركاب والبضائع  

 شحن البضائع

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القي  

 بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

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

السنطه -بجوار مستشفى التوحيد  -او ، بجهة : كفر الحاج داود  - 

ان  شركة  ،  التسويق العقارى . التوريدات العمومية. المقاوالت العامة. يجوز للشركة   SMD اس ام دى للتسويق العقارى -  47

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص تنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون و الئحته ال

، عن التسويق العقارى .  101201برقم  25255254،قيدت فى  1055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

يرها لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ التوريدات العمومية. المقاوالت العامة. يجوز للشركة ان تكون

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

واللوائح والقرارات  مع مراعاة احكام القوانين الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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 -القطاع االدارى الثانى  - 120السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مبنى 

القاهره الجديده -التجمع الخامس   - - 

ى السياحية حي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرشركة  ،  اإلدارة والتسويق السيا   GOLDEN CLUB جولدن كالب -  48

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

وكاله التجارية وال ينشئ تأسيس فى شان تنظيم اعمال ال 1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

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

، عن اإلدارة  101263برقم  25255254،قيدت فى  155550555باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   ،رأس مالها   

بشان  2512لسنة  355احي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم والتسويق السي

 125القانون رقم  شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام

على  لوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصولفى شان تنظيم اعمال ا 1922لسنه 

ابراهيم  31التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. ، بجهة : 

مدينه نصر -الحي السابع  -ابو النجا  - 

ن شركة  ،  الوساطة في انهاء االجراءات امام الجهات غير الحكومية يجوز للشركة ان تكو   GOLDEN CLUB جولدن كالب -  49

تحقيق  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على

كام القانون و ي الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

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

، عن الوساطة في انهاء االجراءات امام الجهات  101263برقم  25255254،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 غير الحكومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

الفة او سشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

مدينه نصر -الحي السابع  -ابراهيم ابو النجا  31الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

الخاصه  شركة  ،  تجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية   XINIX PHARMA زينيكس فارما -  50

بية وغير ومستحضرات ومستلزمات التجميل والمطهرات الطبية والخامات الدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الط

االعشاب واد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واالجهزة الطبية والطبية والمحاليل الطبية وم

رات ومستلزمات والنباتات الطبية. التصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحض

، عن تجارة وتوزيع  101222برقم  25255254،قيدت فى  055550555   التجميل والمطهرات الطبية والخامات   ،رأس مالها

ة والخامات االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحضرات ومستلزمات التجميل والمطهرات الطبي

المطهرات ية ومواد التعقيم المعملية والدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية والمحاليل الطب

لبشرية والبيطرية والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واالجهزة الطبية واالعشاب والنباتات الطبية. التصنيع لدى الغير لالدوية ا

الدور  - 2: شقه والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحضرات ومستلزمات التجميل والمطهرات الطبية والخامات ، بجهة 

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الثانى  - 

ة شركة  ،  الدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير الطبي   XINIX PHARMA زينيكس فارما -  51

والنباتات  طبية واالعشابوالمحاليل الطبية ومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واالجهزة ال

 -اريه والتصدير. الطبية. تسجيل األدوية امام الجهات المختصة.تسويق المنتجات بكافة انواعها. التوريدات العمومية. التوكيالت التج

ى حق ففى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

، عن الدوائية والمنظفات  101222برقم  25255254،قيدت فى  055550555مزاولة غرضها إال بعد الحصول   ،رأس مالها   

العطور واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية والمحاليل الطبية ومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات و

جات بكافة الطبية واالعشاب والنباتات الطبية. تسجيل األدوية امام الجهات المختصة.تسويق المنتوالمنتجات الغذائية واالجهزة 

فى شان تنظيم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -انواعها. التوريدات العمومية. التوكيالت التجاريه والتصدير. 

 -الدور الثانى  - 2ى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ، بجهة : شقه اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة ا

الظاهر -شارع الظاهر 23 - 

شركة  ،  على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل    XINIX PHARMA زينيكس فارما -  52

يرها لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون
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مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

واللوائح والقرارات  مع مراعاة احكام القوانين الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

،قيدت فى  055550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

، عن على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين  101222برقم  25255254

اعماال  منظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاولال

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  بقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الدور الثانى  - 2الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

شركة  ،  توريد المستلزمات الطبية وعلى األخص    United Dental Supplies المتحدة لتوريد مستلزمات طب األسنان -  53

 المستلزمات الخاصةبطب األسنان

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

يها اوما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك  

 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 المستلزمات الطبية وعلى األخص  101212برقم  25255254 ،قيدت فى 125550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 المستلزمات الخاصةبطب األسنان

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

يها اوما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك  

 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

مدينه العبور -لحي الرابع ا - 19565بلوك  - 6نشاطها. ، بجهة : فيال  - 

كون لها الجده بطة للمواد الغذائية   شركة  ،  تجارة المواد الغذائيةبكافة انواعها و تعبئتها لدى الغير يجوز للشركة ان ت -  54

حقيق ت مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101250برقم  25255254،قيدت فى  155550555ا.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه

ن الوجوه مع عن تجارة المواد الغذائيةبكافة انواعها و تعبئتها لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

ما يجوز لها رضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -ش محمد يوسف سليم  26 -الدور السادس  - 12ة : شقة رقم الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجه

مصر الجديده -النزهه  - 

شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار    M O J ام او جا الدارة الفنادق والقرى السياحية والتطوير والتنمية العقارية -  55

2512/22 : 

فندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق ال -  
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 أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على اال يقل مستواها عن ثالثهنجوم -

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

ةدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجدي  

،  101269برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس   ،رأس مالها   

2512/22عن انشطةداخل قانون االستثمار  : 

ق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشق -  

 أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على اال يقل مستواها عن ثالثهنجوم -

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

ةلجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية ا  

353مبنى  -شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ، بجهة : مكتب بالدور الثالث   B -  القاهرة  -شارع التسعين الجنوبي

 - الجديدة

ة العقاريةام او جا الدارة الفنادق والقرى السياحية والتطوير والتنمي -  56  M O J    وما  2552لسنة  305شركة  ،  الوزراء رقم

 ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم

2552لسنة  356 .  

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

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

، عن الوزراء  101269برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555ت سواء كان   ،رأس مالها   تربية جميع أنواع الحيوانا

وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم 2552لسنة  305رقم   

2552لسنة  356 .  

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 ففي   

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

353مبنى  -واء كان ، بجهة : مكتب بالدور الثالث تربية جميع أنواع الحيوانات س  B -  القاهرة الجديدة -شارع التسعين الجنوبي  - 

ذية شركة  ،  طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي   M O J ام او جا الدارة الفنادق والقرى السياحية والتطوير والتنمية العقارية -  57

اطها.  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

، عن طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة  101269برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها   

جهة : مكتب كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

353مبنى  -بالدور الثالث   B -  القاهرة الجديدة -شارع التسعين الجنوبي  - 
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شركة  ،  ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو    M O J ام او جا الدارة الفنادق والقرى السياحية والتطوير والتنمية العقارية -  58

و اللحومالتسمين أ . 

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

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 ادارة المشروعات -

 التطوير العقاري -

 التوريدات العمومية -

 صيانة المباني والمنشآت وتأجيرها-

شغيل وادارة المطاعم والكافيهاتاقامة وت -  

 االستيراد والتصدير -

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة   ،رأس مالها    1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

م، عن ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحو 101269برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555 . 

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

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 ادارة المشروعات -

 التطوير العقاري -

 التوريدات العمومية -

 صيانة المباني والمنشآت وتأجيرها-

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات -

 االستيراد والتصدير -

 فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة ، بجهة : مكتب بالدور 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

353مبنى  -الثالث   B -  القاهرة الجديدة -شارع التسعين الجنوبي  - 

ة الفنادق والقرى السياحية والتطوير والتنمية العقاريةام او جا الدار -  59  M O J   شركة  ،  اى حق فى 

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام

لوارده بقانون االستثمارالقوانين المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة 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  

، عن اى حق فى 101269برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555ذلك   ،رأس مالها   تلحقها بها و   

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام
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ارده بقانون االستثمارالقوانين المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الو  

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  

353مبنى  -ك ، بجهة : مكتب بالدور الثالث تلحقها بها و ذل  B -  القاهرة الجديدة -شارع التسعين الجنوبي  - 

ي شهوان الستصالح واستزراع االراضي واالنتاج الحيواني والداجني والسمكي   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراض -  60

أن تكون األراضي  المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي

فيما عدا  مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

ة جميع أنواع تربي 2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   

لة ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب 101299برقم  25255254،قيدت فى  15555550555

تصالح ضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االسلالستزراع. واستزراع األرا

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

بية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج تر 2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

مدينه  -الحي االول  -ج 6محلية  - 31السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة : العقاررقم 

 -العبور

نتاج والطيور سواء كان ذلك إل  شهوان الستصالح واستزراع االراضي واالنتاج الحيواني والداجني والسمكي   شركة  ، -  61

حة او تشترك السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . يجوز للشركة ان تكون لها مصل

صر او م باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في

ه التنفيذية مع في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحت

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

 ، عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج 101299برقم  25255254،قيدت فى  15555550555 مالها  

ه مع البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو

ما يجوز لها باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة

كام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

محلية  - 31التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : العقاررقم واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

مدينه العبور -الحي االول  -ج 6 - 

 شركة  ،  التجارة االلكترونية عبر االنترنت   Tejarra.com  تجارة . كوم -  62

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 التجارة االلكترونية عبر االنترنت 101212برقم  25255254،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  

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   
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التجمع الخامس -مجلس الدفاع الوطنى  - 422فيال  -المستثمرين الجنوبية 22،  24نشاطها. ، بجهة :   - 

 - القاهرة الجديدة

شركة  ،  المقاوالت العامة و    DESTINATION  FOR CONTRACTING AND TRADING  دستنيشن للمقاوالت والتجارة -  63

ية.التوريدات تشطيبات والديكور ومقاوالتصيانة المبانى والمنشأت والمقاوالت الكهروميكانيكالمتخصصة والمتكاملة ومقاوالت ال

هة العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبي

و تشتريها او ج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة اباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخار

،قيدت  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

يانة ت التشطيبات والديكور ومقاوالتص، عن المقاوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة ومقاوال 101253برقم  25255254فى 

ي وجه من المبانى والمنشأت والمقاوالت الكهروميكانيكية.التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با

لخارج ا الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

الساحل -ش عبد الخالق وصفى  42القوانين واللوائح ، بجهة :   - 

 .تاج باك لمواد التعبئة والتغليف   شركة  ،  تجاره وتوزيع مواد التعبئة والتغليف -  64

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

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

، عن تجاره وتوزيع مواد التعبئة والتغليف 102302برقم  12252552،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 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

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

لقاهره الجديدها -مركز خدمات التجمع الخامس  -مول مرحبا  154،  153نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

نظم شركة  ،  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات و   IDEA PRODUCTION ايديا برودكشن -  65

يق االلكترونى المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إقامة و تنظيم المؤتمرات و الحفالت العامة. ايجار القاعات. التسو

ومستلزماتها  االنترنت.الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.تجارة وتوزيع وتوريد اجهزة الكمبيوترعبر 

يع للمصنفات ومستلزمات الطباعة واالحبار واالدوات المكتبية ومعدات وورق التصوير. التوريدات العمومية. االنتاج الفنى والتوز

، عن أعمال تصميم وإنتاج  101202برقم  25255254،قيدت فى  0555550555ز   ،رأس مالها   المسموعة والمرئية. يجو

المؤتمرات و  البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إقامة و تنظيم

روءة النترنت.الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقالحفالت العامة. ايجار القاعات. التسويق االلكترونى عبر ا

ات وورق والمرئية.تجارة وتوزيع وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها ومستلزمات الطباعة واالحبار واالدوات المكتبية ومعد

الحى  - 224شارع  23، بجهة :  التصوير. التوريدات العمومية. االنتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية. يجوز

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الخامس   - - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    IDEA PRODUCTION ايديا برودكشن -  66

ما يجوز لها ضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا
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 0555550555مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس 

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  101202برقم  25255254،قيدت فى 

دمج في التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تن

واللوائح والقرارات  و تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانينالهيئات السالفة ا

التجمع  -الحى الخامس  - 224شارع  23السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

القاهره الجديده -الخامس   - - 

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.     Makkah For Lifts مكة للمصاعد -  67

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  101292برقم  25255254،قيدت فى  155550555،رأس مالها   

مدينه نصر -مزرعةال -ش عمران الجزار 2لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  توريد المصاعد والصيانة المتنقلة لها. المقاوالت العامة. التجارة العامة    Makkah For Lifts مكة للمصاعد -  68

وجوه مع والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال

ما يجوز لها و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات 

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

، عن توريد المصاعد والصيانة  101292برقم  25255254،قيدت فى  155550555رية   ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السا

ن تكون لها المتنقلة لها. المقاوالت العامة. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ا

حقيق و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

مدينه نصر -المزرعة -ش عمران الجزار 2رية ، بجهة : الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا - 

: صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما 2512لسنة  22شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم    Taseera تسعيرة -  69

 -تعليم التكنولوجي. مجيات والتشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البر

إنتاج البرامج أعمال تصميم و -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

وره تروني بصإنتاج المحتوي اإللك -والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

، عن انشطةداخل قانون  101220برقم  25255250،قيدت فى  155550555المختلفة من صوت وصورة   ،رأس مالها   

: صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير 2512لسنة  22االستثماررقم 

حليل والتصميم أعمال التوصيف والت -لبرمجيات والتعليم التكنولوجي. االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير ا

د البيانات ونظم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواع -للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

، بجهة : مجاورة  بصوره المختلفة من صوت وصورة إنتاج المحتوي اإللكتروني -المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

حلوان -خمسة عشر مايو  – 1عمارة  –حى ر  – 2  - 

تستثمر في  المشروعات التى -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. -شركة  ،  وبيانات.    Taseera تسعيرة -  70

ل المحتوى التقليدي األنشطة المتعلقةبتحوي -ختراع والنماذج والرسوم الصناعية. تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات اال

االستثمار  من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة خارج قانون

ية. العالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئ:تصميم وانشاء وادارة المواقع االلكترونية. الدعاية وا2512لسنة  22رقم 

إدخال البيانات علي  -، عن وبيانات.  101220برقم  25255250،قيدت فى  155550555التسويق والتسويق   ،رأس مالها   

ت االختراع والنماذج ءاالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك برا -الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.

ي ذلك رقمنه األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما ف -والرسوم الصناعية. 

:تصميم وانشاء وادارة المواقع االلكترونية. 2512لسنة  22المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة خارج قانون االستثمار رقم 

 – 1عمارة  –حى ر  – 2ة واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية. التسويق والتسويق ، بجهة : مجاورة الدعاي

حلوان -خمسة عشر مايو   - 

دة. يجوز شركة  ،  االلكترونى.مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على ح   Taseera تسعيرة -  71

ي قد تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت للشركة ان

 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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ى الشركة فيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التن

،  101220برقم  25255250،قيدت فى  155550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها مصلحة او يجوز للشركة ان تكون ل عن االلكترونى.مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

 مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو

حلوان -خمسة عشر مايو  – 1عمارة  –حى ر  – 2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مجاورة   - 

او تشترك  وتوزيع المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحةمحمد ابو العطا لتجارة المواد الغذائية   شركة  ،  تجارة  -  72

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ه التنفيذية مع ك طبقاً ألحكام القانون و الئحتفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذل

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

ان تكون لها ، عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية يجوز للشركة  101246برقم  25255250،قيدت فى  1555550555مالها   

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  نفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته الت

حلوان -مايو  10 - 35مجاورة  - 0نشاطها. ، بجهة : عمارة   - 

القرارات السارية شركة  ،  و   DESTINATION  FOR CONTRACTING AND TRADING  دستنيشن للمقاوالت والتجارة -  73

برقم  25255254،قيدت فى  1555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ش عبد  42، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  101253

الساحل -الخالق وصفى   - 

ملشركة  ،  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتش   Ifos Engineering ايفوس الهندسية -  74  : 

 صيانة آبار البترول وتنشيطها-

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة األعمال -  

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

،قيدت فى  0555550555تقديم االستشارات الهندسية والفنية في مجال البترول والغاز)فيما عدا االستشارات   ،رأس مالها   

، عن تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل 101215برقم  25255254  : 

 صيانة آبار البترول وتنشيطها-

- ضخات البتروليةصيانة معدات الحفر والم  

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

الستشارات الهندسية والفنية في مجال البترول والغاز)فيما عدا االستشارات ، بجهة : مكتبتقديم ا  C6 -  26العقار  -بالطابق الرابع 

مدينه نصر -شارع عباس العقاد  - - 

 شركة  ،  القانونية واالستشارات والدراسات   Ifos Engineering ايفوس الهندسية -  75

دةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركاتالمتعلقةبالتقييم بمناسبةزيا  

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

صادرهاتصميم أو إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف م . 

 اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

، عن القانونية واالستشارات والدراسات 101215برقم  25255254،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      -  

دةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركاتالمتعلقةبالتقييم بمناسبةزيا  

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

صادرهاتصميم أو إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف م . 

 اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

مدينه نصر -شارع عباس العقاد  - 26العقار  -بالطابق الرابع  - C6 ، بجهة : مكتب - - 

كة  ،  مقاوالت التشيييد والبناءشر   Ifos Engineering ايفوس الهندسية -  76  

دسةتقديم خدمات الصيانة واإلصالح لألجهزة الخاصةبمجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية والميكانيكا الدقيقه والهن -  

لذاتيالعكسية والهندسة الميكانيكية وتكنولوجياالمعلومات ومعالجة ونقل البيانات الكهربائية والمنصات وأنظمة التعلم ا  

 ونظم المعلومات والهندسة المدنية والبنية األساسية وتكنولوجيا المباني وشبكات التحكم

 توريد وتركيب وصيانة المصاعد -

 توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع السقاالت -

 التوريدات العمومية -

، عن مقاوالت التشيييد والبناء 101215برقم  25255254،قيدت فى  0555550555التجارة العامة والتوزيع   ،رأس مالها    -  

دسةتقديم خدمات الصيانة واإلصالح لألجهزة الخاصةبمجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية والميكانيكا الدقيقه والهن -  

لذاتينولوجياالمعلومات ومعالجة ونقل البيانات الكهربائية والمنصات وأنظمة التعلم االعكسية والهندسة الميكانيكية وتك  
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 ونظم المعلومات والهندسة المدنية والبنية األساسية وتكنولوجيا المباني وشبكات التحكم

 توريد وتركيب وصيانة المصاعد -

 توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع السقاالت -

 التوريدات العمومية -

مدينه نصر -شارع عباس العقاد  - 26العقار  -بالطابق الرابع  - C6 التجارة العامة والتوزيع ، بجهة : مكتب - - 

هما شركة  ،  فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة الحديد والفوالز ومنتجات   Ifos Engineering ايفوس الهندسية -  77

 والزجاج

ةالتصدير والتوكيالت التجاري -  

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  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

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

، عن فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة  101215برقم  25255254،قيدت فى  0555550555او   ،رأس مالها   

 الحديد والفوالز ومنتجاتهما والزجاج

التجارية التصدير والتوكيالت -  

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  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

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

مدينه نصر -شارع عباس العقاد  - 26العقار  -بالطابق الرابع  - C6 او ، بجهة : مكتب - 

ز لها قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوشركة  ،  التي قد تعاونها على تح   Ifos Engineering ايفوس الهندسية -  78

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101215برقم  25255254،قيدت فى  0555550555،رأس مالها    الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

ريها اوعن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشت  

ى الشركة ئح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوا

 -شارع عباس العقاد  - 26العقار  -بالطابق الرابع  - C6 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب

 -مدينه نصر

مومية يجوز / التوريدات العالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -متروبول للتجارة   شركة  ،  تجارة المالبس -  79

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

 قها بها و ذلكتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -، عن تجارة المالبس 101232برقم  25255250،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

باي وجه من  هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك التجارة العامة والتوزيع فيما

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

ذية مع مراعاة احكام او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها

 - 4و  3حل القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : م

االزبكيه -خلف شيكوريل  -شارع حليم  - 6مبنى  - 

 .شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة   ATOKY أتوكى -  80

 .التوريدات العمومية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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

، عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم  101203برقم  25255250،قيدت فى  1555550555غيل مراكز   ،رأس مالها   اقامة وتش

 .و الكافتريات الثابتة

 .التوريدات العمومية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز(

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125م الشركه باحكام القانون رقم تلتز -  

 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

المعادى -ش عبد الرؤوف من شارع تونس متفرع من شارع الجزائر 2 -اكز ، بجهة : الدور االرضى اقامة وتشغيل مر  

المعادى -الجديده   - 

 شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   Silo سيلو للتجارة والتوريدات -  81

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  101266برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

النزهه -النزهه الجديده -ش سيد مازن متفرع من ش طه حسين 12نشاطها. ، بجهة :  - 

 .شركة  ،  العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   ATOKY أتوكى -  82



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

اوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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

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

، عن العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية 101203برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

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

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

المعادى -ش عبد الرؤوف من شارع تونس متفرع من شارع الجزائر 2 -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى   

المعادى -الجديده   - 

و  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج اعالف الدواجن و االسماك-ايمن حنفى محمود عبدالسالم وشريكه   شركة  ،   -  83

 االعالف الحيوانيةبكافة انواعهم و مراكزاتهم

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم-

حومنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللتربية جميع أ - . 

 اقامة وتشغيل المزارع السمكية-

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات االلبان بكافة انواعها-

- برقم  25255250،قيدت فى  155555550555  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة   ،رأس مالها 

زاتهماقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج اعالف الدواجن و االسماك و االعالف الحيوانيةبكافة انواعهم و مراك-، عن  101245  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم-

حومنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللتربية جميع أ - . 

 اقامة وتشغيل المزارع السمكية-

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات االلبان بكافة انواعها-

-  -ش حسنى أحمد خلف  02عقاررقم  12قم استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة ، بجهة : شقةر

مدينه نصر -مدينةنصر اول  - 

 ايمن حنفى محمود عبدالسالم وشريكه   شركة  ،  لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط -  84

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اقامة وتشغيل المجازر االلية-

- فيما عدا منطقة تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  

، عن لالستزراع.  101245برقم  25255250،قيدت فى  155555550555شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة   ،رأس مالها   

 واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

ستزراع وليس الري بطريق الغمراال  

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 اقامة وتشغيل المجازر االلية-

- ما عدا منطقةتجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم في  

مدينه نصر -مدينةنصر اول  -ش حسنى أحمد خلف  02عقاررقم  12شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة ، بجهة : شقةرقم  - 

لسنة  305ايمن حنفى محمود عبدالسالم وشريكه   شركة  ،  الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  -  85

و مراعاه2552  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  2552لسنه  306مصر العربيه رقم  قراررئيس جمهوريه

 101245برقم  25255250،قيدت فى  155555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

و مراعاه2552لسنة  305م ، عن الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رق  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

مدينةنصر اول  -ش حسنى أحمد خلف  02عقاررقم  12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

مدينه نصر - - 

شركة  ،  تقديم االستشارات    Noaman Group                   Engineering                           نعمان جروب الهندسية -  86

 الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات 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  ) . 

 المقاوالت العامة -

ال التشطيبات واالعمال الكهروميكانيكيهمقاوالت االعمال المدنيه والكهربائيه والميكانيكيه واعم -  

، عن تقديم  101202برقم  25255250،قيدت فى  1055550555التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به   ،رأس مالها    -

 االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة

مال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةرأس ال  

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

 المقاوالت العامة -

شطيبات واالعمال الكهروميكانيكيهمقاوالت االعمال المدنيه والكهربائيه والميكانيكيه واعمال الت -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

القاهره -التجمع الخامس -الحى الثالث -المنطقه االولى  -06فيال  -1التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ، بجهة : شقه رقم  -

 - الجديده

 شركة  ،  قانونا   Noaman Group                   Engineering                           نعمان جروب الهندسية -  87

 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101202برقم  25255250،قيدت فى  1055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن قانونا

العموميةالتوريدات  -  

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  

ى الشركة م القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكا

التجمع -الحى الثالث -المنطقه االولى  -06فيال  -1الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه رقم 

القاهره الجديده-الخامس   - 

ت و التصميمات المعماريةإنتجراشن للمقاوال -  88  Integration     ،  المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -شركة-

تشغيل  اقامة او –اعداد التصميمات المعمارية -مقاوالت اعمال التشطيبات المتكاملة و الديكور و اعمال الالندسكيب و الخرسانات 

ادارة اقامة او تشغيل و -توزيعها وخطوط نقلها و معالجتها و تدويرها  وادارة وصيانه محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات

ترك باي وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

،قيدت فى  1555550555   وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي   ،رأس مالها

ور و مقاوالت اعمال التشطيبات المتكاملة و الديك-المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -، عن  101261برقم  25255250

ريرها اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية المياه وتك –اعداد التصميمات المعمارية -اعمال الالندسكيب و الخرسانات 

 اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف -ات توزيعها وخطوط نقلها و معالجتها و تدويرها وشبك

ها التي تزاول الصناعى والتنقية وتوصيالتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

مدينه نصر - 2ش صقلية متفرع من مكرم عبيد الدور االول شقة  01اعماال شبيهةباعمالها او التي ، بجهة :  - 

شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في    Integration إنتجراشن للمقاوالت و التصميمات المعمارية -  89

تنفيذية مع ألحكام القانون و الئحته الالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً 

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

ما ، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك 101261برقم  25255250،قيدت فى  1555550555مالها   

ع مراعاة احكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

ش صقلية  10القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر - 2م عبيد الدور االول شقة متفرع من مكر - 

مستحضرات تجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه و-هيلث بيور فارما   شركة  ،   -  90

 ومستلزمات التجميل

ةير الطبية والمحاليل الطبيوالمطهرات الطبية والخامات الدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغ  

يةومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واالجهزة الطبية واالعشاب والنباتات الطب . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

- تجميلالتصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحضرات ومستلزمات ال  

تجارة وتوزيع االدوية البشرية -، عن  101260برقم  25255250،قيدت فى  055550555ت الطبية   ،رأس مالها   والمطهرا

 والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحضرات ومستلزمات التجميل

ةالطبية والمحاليل الطبي والمطهرات الطبية والخامات الدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير  

يةومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية واالجهزة الطبية واالعشاب والنباتات الطب . 

- تجميلالتصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصه ومستحضرات ومستلزمات ال  

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الدور الثاني  - 3والمطهرات الطبية ، بجهة : شقة  - 

المحاليل هيلث بيور فارما   شركة  ،  والخامات الدوائية والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية و -  91

 الطبية

يةات الغذائية واالجهزة الطبية واالعشاب والنباتات الطبومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتج . 

 .تسجيل األدوية امام الجهات المختصة-

 .تسويق المنتجات بكافة انواعها-

 .التوريدات العمومية-

 .التوكيالت التجاريه والتصدير-

، وال ينشئ تأسيس فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

، عن والخامات الدوائية  101260برقم  25255250،قيدت فى  055550555الشركة اى حق فى مزاولة   ،رأس مالها   

 والمنظفات واضافات االعالف والكيماويات الطبية وغير الطبية والمحاليل الطبية

يةغذائية واالجهزة الطبية واالعشاب والنباتات الطبومواد التعقيم المعملية والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات ال . 

 .تسجيل األدوية امام الجهات المختصة-

 .تسويق المنتجات بكافة انواعها-

 .التوريدات العمومية-

 .التوكيالت التجاريه والتصدير-

  ينشئ تأسيسفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الدور الثاني  - 3الشركة اى حق فى مزاولة ، بجهة : شقة  - 

مكمالت شركة  ،  التعبئة والتغليف والتصنيع لدى الغير لكل من ال   JOMAS PHARMA جوماس فارما للصناعات الدوائية -  92

شاب الطبية االغذية الخاصة واغذية االطفال والعصائر وحلوى السكر واالعالغذائية واالدوية البشرية والبيطرية والبان االطفال و

ة. التصدير والطبيعية والعطرية والتركيبات الطبية والكيماويات والمستحضرات والمستلزمات الطبية. تجارة وتوزيع االدوي

ظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ فى شان تن 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -والتوكيالت التجارية. 

برقم  25255216،قيدت فى  1555550555تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

بان االطفال ، عن التعبئة والتغليف والتصنيع لدى الغير لكل من المكمالت الغذائية واالدوية البشرية والبيطرية وال 102343

ة والكيماويات واالغذية الخاصة واغذية االطفال والعصائر وحلوى السكر واالعشاب الطبية والطبيعية والعطرية والتركيبات الطبي

كام القانون رقم تلتزم الشركه باح -والمستحضرات والمستلزمات الطبية. تجارة وتوزيع االدوية. التصدير والتوكيالت التجارية. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

حصول نظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الفى شان ت 1922لسنه  125

التجمع االول -جنوب االكاديمية)ز(  112على ، بجهة :   - - 

شركة  ،  التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات    JOMAS PHARMA جوماس فارما للصناعات الدوائية -  93

ا ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالمختصة وبم  . 

لتي اعداد دراسات الجدوى للشركات . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ا

الهيئات  تندمج فيتزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

والقرارات السارية    السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

، عن التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات  102343برقم  25255216،قيدت فى  1555550555،رأس مالها   

وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض المختصة  . 

لتي اعداد دراسات الجدوى للشركات . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ا

الهيئات  ان تندمج في تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها

والقرارات السارية ،  السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

التجمع االول -جنوب االكاديمية)ز(  112بجهة :   - - 

ة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة شرك   JOMAS PHARMA جوماس فارما للصناعات الدوائية -  94

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة  102343برقم  25255216،قيدت فى  1555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

التجمع االول -جنوب االكاديمية)ز(  112التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - 

بأسواق االوراق  تقديم االستشارات المالية واالقتصادية والعقارية)فيما عدا ما يتعلق• ارات المالية   شركة  ،  ريتش لالستش -  95

 المالية وكذا االستشارات

نالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية ع  

من قانون سوق رأس المال  22نشطة الشركات العاملة في مجال االوراق المالية المنصوص عليها في المادة االوراق المالية أل

 .(والئحته التنفيذية

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات •

 المقاوالت العامة •

 .اعداد األبحاث العلمية •

 التوريدات العمومية •

تقديم االستشارات المالية واالقتصادية • ، عن  101210برقم  42525525،قيدت فى  055550555،رأس مالها      •

 والعقارية)فيما عدا ما يتعلق بأسواق االوراق المالية وكذا االستشارات

نالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية ع  

من قانون سوق رأس المال  22االوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال االوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 .(والئحته التنفيذية

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات •

 المقاوالت العامة •

 .اعداد األبحاث العلمية •

 التوريدات العمومية •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مدينه نصر -الحى العاشر -عسكريةش المحكمة ال 42، بجهة :  • - 

 .ريتش لالستشارات المالية   شركة  ،  الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية -  96

 .تحصيل الفواتير •

 . تحصيل الديون فيما عدا التخصيم •

 .ادارة المشروعات •

شركات اإلدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بهابشان  2512لسنة  355مع مراعاة القرار الوزاري رقم  •  . 

 .تجارة األجهزة الطبية والمعدات الثقيلة والمواد الغذائيةبكافة أنواعها •

 العمل في مجال نشاط التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية واعداد وتدريب المحكمين على اال يكون من بين •

ةاغراضها القيام بأعمال المحاما . 

، عن الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات  101210برقم  25255254،قيدت فى  055550555،رأس مالها      •

 .الغير حكومية

 .تحصيل الفواتير •

 . تحصيل الديون فيما عدا التخصيم •

 .ادارة المشروعات •

دارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بهابشان شركات اإل 2512لسنة  355مع مراعاة القرار الوزاري رقم  •  . 

 .تجارة األجهزة الطبية والمعدات الثقيلة والمواد الغذائيةبكافة أنواعها •

 العمل في مجال نشاط التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية واعداد وتدريب المحكمين على اال يكون من بين •

 .اغراضها القيام بأعمال المحاماة

مدينه نصر -الحى العاشر -ش المحكمة العسكرية 42جهة : ، ب • - 

 ريتش لالستشارات المالية   شركة  ،  التصدير والتوكيالت التجارية -  97

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلأي حق في مزاولة غرضها إال بعد   

 .بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

، عن التصدير والتوكيالت التجارية 101210برقم  25255254  

شركةفي شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس ال 1922لسنه  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

 -الحى العاشر -ش المحكمة العسكرية 42تي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : او ال

 -مدينه نصر

 ريتش لالستشارات المالية   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  98

ى الشركة ذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

،  101210برقم  25255254،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون 

مدينه نصر -الحى العاشر -ش المحكمة العسكرية 42الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

دير. هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. التصشركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما    TAWFEER توفير للتصدير -  99

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

لحقها بها و ذلك تشتريها او ت قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

 ، عن التجارة العامة 101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اي وجه من والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. التصدير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

ذية مع مراعاة احكام يئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في اله

 - 4كتب رقم القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : م

حلوان -ب شارع محمود زكى تقاطع شارع خسرو  32  - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح    LAST TECHNOLOGY SOLUTIONS الست تكنولوجى سوليوشنز -  100

 .به قانونا وعلى االخص تجارة اجهزة الحاسب االلى ومستلزماتها

 .التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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

برقم  25255250،قيدت فى  0555550555لكترونية   ،رأس مالها   مقاوالت مد وتركيب وتوريد وصيانة الشبكات واالجهزة اال

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة اجهزة الحاسب االلى ومستلزماتها 101244 . 

 .التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

ى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيسف 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

المنطقة  - 13عمارة  -الدور الخامس  - 12ية ، بجهة : شقه مقاوالت مد وتركيب وتوريد وصيانة الشبكات واالجهزة االلكترون

مساكن -عمارات مصر للتعمير -االولى   

النزهه -شيراتون  - 

 .شركة  ،  وكاميرات المراقبة ومستلزماتها   LAST TECHNOLOGY SOLUTIONS الست تكنولوجى سوليوشنز -  101

2553لسنه  46مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  * . 

لتقييمتقديم االستشارات فى المجاالت التكنولوجية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبا  

 بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22يها في المادة األوراق المالية المنصوص عل ) . 

،  101244برقم  25255250،قيدت فى  0555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس مالها   

 .عن وكاميرات المراقبة ومستلزماتها

2553لسنه  64مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  * . 

لتقييمتقديم االستشارات فى المجاالت التكنولوجية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبا  

الشركات العاملة في مجالبمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة   

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

عمارات  -المنطقة االولى  - 13عمارة  -الدور الخامس  - 12يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ، بجهة : شقه 

مساكن -مصر للتعمير  

لنزهها -شيراتون  - 

شركة  ،  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي    LAST TECHNOLOGY SOLUTIONS الست تكنولوجى سوليوشنز -  102

 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  

ى الشركة و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها

،  101244برقم  25255250،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اول اعماال شبيهةباعمالهاعن 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  

 ى الشركةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -المنطقة االولى  - 13عمارة  -الدور الخامس  - 12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

مساكن -عمارات مصر للتعمير  

النزهه -شيراتون  - 

لمتخصصة شركة  ،  المقاوالت العامة وا   We Build For Integrated Engineering  وى بيلد الهندسية المتكاملة -  103

قلها. اقامة او والمتكاملة. التوريدات العمومية. اقامة او تشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط ن

افق األساسية تشغيل وادارة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها.استصالح وتجهيز األراضي بالمر

خصصة ألغراض لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مالتي تجعلها قابلة 

االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر   ،رأس مالها   
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والمتخصصة والمتكاملة. التوريدات العمومية.  ، عن المقاوالت العامة 101231برقم  25255250،قيدت فى  15055550555

الصرف  اقامة او تشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. اقامة او تشغيل وادارة محطات

لة لالستزراع. ابالصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها.استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها ق

ستزراع, وأن واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واال

التجمع  -التسعين الشمالى  -أ جنوب االكاديمية 365تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر ، بجهة : 

 - - االول

ى بيلد الهندسية المتكاملةو -  104   We Build For Integrated Engineering    شركة  ،  فيما عدا المناطق الصادربها

تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم 

شارات المالية عن علقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستاالستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المت

من قانون سوق رأس المال  22األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

،قيدت فى  15055550555رئيسية وادارتها   ،رأس مالها   والئحته التنفيذية(. مقاوالت انشاء الكبارى والطرق الحرة والسريعة وال

وقراررئيس الجمهورية  2552لسنة  305، عن فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  101231برقم  25255250

التقييم بمناسبة المتعلقة بتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات  2552لسنة  306رقم 

ة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالي

 عةمن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(. مقاوالت انشاء الكبارى والطرق الحرة والسري 22المنصوص عليها في المادة 

التجمع االول -التسعين الشمالى  -أ جنوب االكاديمية 365والرئيسية وادارتها ، بجهة :   - - 

 .شركة  ،  واستغاللها وصيانتها   We Build For Integrated Engineering  وى بيلد الهندسية المتكاملة -  105

ها او التي ت و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة لسارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

، عن واستغاللها  101231برقم  25255250،قيدت فى  15055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 .وصيانتها

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

التجمع االول -التسعين الشمالى  -أ جنوب االكاديمية 365خيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الترا  - - 

لسنه  125رقم  التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون -سكوير لألعمال المعدنية والهندسة   شركة  ،   -  106

وال ينشئ تأسيس الشركة فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 1922  

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

 شارات في كافةالتوريدات العمومية تقديم االست -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

،قيدت  1555550555المجاالت وعلى األخص االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات   ،رأس مالها   

فى شان  1922لسنه  125التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -، عن  101223برقم  25255250فى 

وال ينشئ تأسيس الشركةتنظيم اعمال الوكاله التجارية   

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

شارات في كافة التوريدات العمومية تقديم االست -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

المجاورة  - 2142المجاالت وعلى األخص االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات ، بجهة : عقار رقم 

المعادى -المعادي الجديدة  -المعراج السفلي  -الثامنة  - 

ذ وكذا ادةرأس المال واالستحواسكوير لألعمال المعدنية والهندسة   شركة  ،  والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزي -  107

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

لزمات األوناش مستسوق رأس المال والئحته التنفيذية( . تشكيل وتشغيل المعادن لدى الغير وتصنيع الهياكل المعدنية والكرافانات و

غيرها  والرافعات والشدات المعدنية لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
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، عن والدراسات  101223برقم  25255250،قيدت فى  1555550555التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها   ،رأس مالها   

العاملة في مجال  يادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركاتالمتعلقةبالتقييم بمناسبةز

غير من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . تشكيل وتشغيل المعادن لدى ال 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

ن تكون لها تلزمات األوناش والرافعات والشدات المعدنية لدى الغير يجوز للشركة اوتصنيع الهياكل المعدنية والكرافانات ومس

 - 2142مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها ، بجهة : عقار رقم 

المعادى -المعادي الجديدة  -المعراج السفلي  -المجاورة الثامنة  - 

ما يجوز سكوير لألعمال المعدنية والهندسة   شركة  ،  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك -  108

اة احكام القوانين لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

 1555550555لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   واللوائح والقرارات ا

، عن او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  101223برقم  25255250،قيدت فى 

ام القوانين واللوائح طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكتندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

المجاورة  - 2142والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار رقم 

المعادى -المعادي الجديدة  -المعراج السفلي  -الثامنة  - 

تجارة  الك دملخى للتجارة العامة   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخصمصطفى وم -  109

مع  االقمشة والمنسوجات. التوريدات العمومية.التصدير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه

ما يجوز لها ا او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماله

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

، عن التجارة  101221برقم  25255250،قيدت فى  05551555555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها   

وز للشركة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االقمشة والمنسوجات. التوريدات العمومية.التصدير. يج

عاونها مالها او التي قد تان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باع

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

 0ار رقم العقألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : محل ب

السالم -جسر السويس  -تقسيم عمربن الخطاب  - 12من شارع  -  - 

 شركة  ،  تجارة وبيع وتوزيع الهدايا ولعب االطفال واالكسسوارات   MINI SOUQ ميني سوق -  110

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

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

، عن تجارة وبيع وتوزيع الهدايا ولعب االطفال  102306برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 واالكسسوارات

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  

61نشاطها. ، بجهة : وحدةرقم  -L1 -  الشروق -مشروع سكاي مول  -بالبدروم  - 

2512لسنة  22محمد محمد محمود و شركاه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  111 : 
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 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات و المستلزمات الهندسية الخاصةبالصوب الزراعية-

- يشترطراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األ  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305لوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس ا  

2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  101262برقم  25255254،قيدت فى  25555550555،رأس مالها      - : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات و المستلزمات الهندسية الخاصةبالصوب الزراعية-

- يشترطي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراض  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305راء رقم فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوز  

الشروق -المنطقة الخامسة -بالمجاورة الثانية 31عقار رقم  2، بجهة : شقة  -  - 

سمين محمد محمد محمود و شركاه   شركة  ،  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو الت -  112

اللحومأو   . 

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل -  . 

 تجارة الجملة و التجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

و مراعاه2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء فيلزم   

، عن تربية جميع  101262برقم  25255254،قيدت فى  25555550555قراررئيس جمهوريه مصر العربيه   ،رأس مالها   

حومأنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو الل  . 

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل -  . 

 تجارة الجملة و التجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

و مراعاه2552لسنة  305فقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء فيلزم موا  

الشروق -المنطقة الخامسة -بالمجاورة الثانية 31عقار رقم  2قراررئيس جمهوريه مصر العربيه ، بجهة : شقة   - 

2552لسنه  306محمد محمد محمود و شركاه   شركة  ،  رقم  -  113  

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية -

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ول على التراخيصوتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحص  
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زام المقاوالت العامة مع االلت-الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

، عن رقم  101262برقم  25255254،قيدت فى  25555550555بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل   ،رأس مالها   

2552لسنه  306  

2512لسنة  22ة من خارج ق انشط : 

 االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية -

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

زام المقاوالت العامة مع االلت-الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

الشروق -المنطقة الخامسة -بالمجاورة الثانية 31عقار رقم  2بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل ، بجهة : شقة   - 

رات محمود و شركاه   شركة  ،  لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا محمد محمد -  114

،قيدت فى  25555550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

وعلى  االستثمار، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، عن لألنشطة الواردة بقانون 101262برقم  25255254

 -المنطقة الخامسة -بالمجاورة الثانية 31عقار رقم  2الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

 - الشروق

اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب  --   شركة  ،   PT . Agents بى تى ايجنتس للخدمات البترولية -  115

بمناسبةزيادةرأس المال  تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم-الموارد البشرية. 

يها في ملة في مجال األوراق المالية المنصوص علواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العا

خلص االمن الت-التوريدات العمومية و على االخص توريد المواد الغذائية -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22المادة 

اقامة و تشغيل و  -- ، عن 101205برقم  25255254،قيدت فى  1555550555من المخلفات بكافة انواعها من   ،رأس مالها   

رات والدراسات تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشا-ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية. 

ة في مجال العامل المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

ص التوريدات العمومية و على االخ-من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

المعادى الجديدة 355ش  24التخلص االمن من المخلفات بكافة انواعها من ، بجهة : -توريد المواد الغذائية   - - 

مات البتروليةبى تى ايجنتس للخد -  116  PT . Agents    تجارة و توريد -شركة  ،  رفع ودفن و على االخص مخلفات الزيت

ا االستشارات تقديم االستشارات فى مجال الخدمات البترولية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذ-الخردة بكافة انواعها 

عن االوراق المالية  م بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليةالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيي

-من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(  22النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

، عن رفع  101205برقم  25255254،قيدت فى  5055515555التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه   ،رأس مالها   

ولية)فيما عدا تقديم االستشارات فى مجال الخدمات البتر-تجارة و توريد الخردة بكافة انواعها -ودفن و على االخص مخلفات الزيت 

زيادةرأس المال تقييم بمناسبةما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بال

يها فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عل

 535ش  24التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه ، بجهة : -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(  22المادة 

 - - المعادى الجديدة

، وال ينشئ تأسيس  1922لسنه  125شركة  ،  باحكام القانون رقم    PT . Agents بى تى ايجنتس للخدمات البترولية -  117

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

جه من الحاق عمالة مصرية بالداخل يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و-ن المنظمة لهذا الغرض . باحكام القواني

الخارج  الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في

برقم  25255254،قيدت فى  1555550555او تشتريها اوتلحقها بها   ،رأس مالها   ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

 ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 1922لسنه  125، عن باحكام القانون رقم  101205

الحاق عمالة -نين المنظمة لهذا الغرض . التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوا
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ال شبيهة مصرية بالداخل يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما

و تشتريها ة اباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالف

المعادى الجديدة 355ش  24اوتلحقها بها ، بجهة :   - - 

كام شركة  ،  و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح   PT . Agents بى تى ايجنتس للخدمات البترولية -  118

ا   خيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

، عن و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام  101205برقم  25255254،قيدت فى  1555550555

 355ش  24القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - - المعادى الجديدة

شترك باي الشوربجى للتوريدات   شركة  ،  تجارة وتوريد قطع غيار البوتجازات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -  119

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

تنفيذية مع لخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الا

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

 ، عن تجارة وتوريد قطع غيار البوتجازات يجوز للشركة ان تكون لها 101264برقم  25255254قيدت فى ، 15550555مالها   

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

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

االزبكيه -االزبكية -ش كلوت بك  24 - 22نشاطها. ، بجهة : محل رقم  - 

التطبيقات أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و -شركة  ،     VID NETWORKS فد نيتوركس -  120

 . بمختلف أنواعها

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

توي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبياناتإنتاج المح -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

أعمال التوصيف والتحليل  -، عن  101222برقم  25255254،قيدت فى  550555505أعمال التوصيف   ،رأس مالها    -

 . والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

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

إللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبياناتإنتاج المحتوي ا -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

مدينه نصر -شارع يوسف عباس -20عقاررقم -االول الدور-19أعمال التوصيف ، بجهة : الحجرةرقم  - - 

 شركة  ،  والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   VID NETWORKS فد نيتوركس -  121

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

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101222برقم  25255254،قيدت فى  055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    الحصول على كافة التراخيص

 عن والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -شارع يوسف عباس -20عقاررقم -الدور االول-19جهة : الحجرةرقم الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

 -مدينه نصر

افيهات اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافيتريات والك -شركة  ،      Metropol ميتروبول الدارة المطاعم والفنادق -  122

 وتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات )عدا الكحوليه(

لحفالت العامهتنظيم ا -  

 تقديم خدمات الكاترينج -

 التوريدات العموميه -

كادارة الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذل  

والتوسع فيهاسواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصهبها   

،  101220برقم  25255250،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من   ،رأس مالها   

لكحوليه(اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافيتريات والكافيهات وتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات )عدا ا -عن   

لعامهتنظيم الحفالت ا -  

 تقديم خدمات الكاترينج -

 التوريدات العموميه -

كادارة الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذل  

فيهاسواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع   

 1الوحده رقم-سابقا( شارع بيروت  46حاليا ) 42يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ، بجهة : العقاررقم 

 الدور االرضى ناصية عثمان بن

مصر الجديده -عفان   - 

ي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاشركة  ،  الوجوه مع الشركات و غيرها الت   Metropol ميتروبول الدارة المطاعم والفنادق -  123  

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

شركة ى التلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101220برقم  25255250،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

يها اوئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 1مالوحده رق-سابقا( شارع بيروت  46حاليا ) 42الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : العقاررقم 

 الدور االرضى ناصية عثمان بن

مصر الجديده -عفان   - 

بالمرافق  أوالد عبد الكريم لالستصالح والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي -  124

ألراضي مخصصة ن أن تكون ااألساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتي

المناطق  ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا

.تربية جميع أنواع الحيوانات  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

،قيدت  1555550555إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   سواء كان ذلك 

تزراع ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واس 101222برقم  25255250فى 

أن تستخدم ن أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, واألراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتي

لسنة  305طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

إلنتاج السالالت أو األلبان أو .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552

السالم -شارع المستشار عمر متفرع من شارع غرب الرشاح  01التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة :   - 

الت أو اج السالأوالد عبد الكريم لالستصالح والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية   شركة  ،  والطيور سواء كان ذلك إلنت -  125

لمناطق النائية التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.إقامة المزارع السمكية . تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة واالعالف )با

يس الوزراء والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئ

(. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  2552لسنة  306و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة  305 رقم

برقم  25255250،قيدت فى  1555550555او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

السمكية .  الت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.إقامة المزارع، عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السال 101222

سيناء فيلزم  تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة واالعالف )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة

و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة  305 موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم

جهة (. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ، ب 2552لسنة  306

السالم -شارع المستشار عمر متفرع من شارع غرب الرشاح  01:   - 

قد تعاونها  أوالد عبد الكريم لالستصالح والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية   شركة  ،  اعماال شبيهةباعمالها او التي -  126

لك طبقاً على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذ

كافة  ئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علىألحكام القانون و ال

، عن اعماال  101222برقم  25255250،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الفة او الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

ار عمر متفرع من شارع غرب الرشاح شارع المستش 01الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

السالم -  - 

 .جولدن براند للتجارة والتنمية والتوريدات العمومية   شركة  ،  التوريدات العمومية -  127

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوكيالت التجاريه

ظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيسفى شان تن 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

برقم  25255250،قيدت فى  055550555ة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   يجوز للشرك

، عن التوريدات العمومية 101269 . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوكيالت التجاريه

اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس فى شان تنظيم 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

مدينه  -حى السفارات  -شارع مكه - 1شقه  - 2ن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : عمارة يجوز للشركة ا

 -نصر

ركة شركة  ،  و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش   OHnuts أوناتس -  128

،  101252برقم  25255254،قيدت فى  3555550555باشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم

خيص الالزمة عن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

بجوار -ية المقطم بعد مدخل المحطةالكائنةبسور محطة وقود وطن -لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الصالة الخامسة  Bella 

Ciao - المقطم - 

ة شركة  ،  تقديم االستشارات البيئية والبحرية والفني   ENVIROSTATانفايروستيت لالستشارات والخدمات الهندسية -  129

 والهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة

يدةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فبالتقييم بمناسبةزيا  

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

 .اعداد الدراسات األبحاث العلميه

لموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية ا . 

 .إعداد وتنظيم البرامج التدريبية

ة ، عن تقديم االستشارات البيئية والبحرية والفني 101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555مقاوالت   ،رأس مالها   

 والهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة

يلمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة فبالتقييم بمناسبةزيادةرأس ا  

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

 .اعداد الدراسات األبحاث العلميه

البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد  . 

 .إعداد وتنظيم البرامج التدريبية
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 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مدينه نصر -الحى العاشر -ابراج صفوه الميثاق  3مقاوالت ، بجهة :  - 

برات شركة  ،  تجهيز المختبرات الكيميائية والبيئية ومخت   ENVIROSTATانفايروستيت لالستشارات والخدمات الهندسية -  130

 الجودة وقياس ومراقبة جودة المياه والتربة ومختبرات فحص

 .واختبار التربة واالساسات ومختبرات التفتيش الهندسى واالختبارات والمعايرة

مزارع السمكية وكذاصيد االسماكاقامة وادارة ال . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

، عن تجهيز  101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555د   ،رأس مالها   الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بع

 المختبرات الكيميائية والبيئية ومختبرات الجودة وقياس ومراقبة جودة المياه والتربة ومختبرات فحص

 .واختبار التربة واالساسات ومختبرات التفتيش الهندسى واالختبارات والمعايرة

السمكية وكذاصيد االسماكاقامة وادارة المزارع  . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

مدينه نصر -الحى العاشر -ابراج صفوه الميثاق  3هة : الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ، بج - 

شركة  ،  الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة    ENVIROSTATانفايروستيت لالستشارات والخدمات الهندسية -  131

 غرضها من الجهات المختصة وبما

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

دالراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعشراء وبيع وتاجير وامتالك ا  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 .او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

الديكورمقاوالت التشطيبات و . 

، عن  101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة   ،رأس مالها   

 الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

دراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعشراء وبيع وتاجير وامتالك اال  
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 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 .او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

لديكورمقاوالت التشطيبات وا . 

مدينه نصر -الحى العاشر -ابراج صفوه الميثاق  3الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة ، بجهة :  - 

 .شركة  ،  والمرئية   ENVIROSTATانفايروستيت لالستشارات والخدمات الهندسية -  132

 .تصميم وادارة المواقع االلكترونية

 .التجارة االلكترونية عبر االنترنت

دا إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده )فيما ع

 .المعارض السياحية(

 .إدارة المشروعات

ما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا ل 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .االشراف على تنفيذ المشروعات

 .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 .اعداد التصميمات والرسومات الهندسية

، عن والمرئية 101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555التخلص   ،رأس مالها    . 

 .تصميم وادارة المواقع االلكترونية

لكترونية عبر االنترنتالتجارة اال . 

دا إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده )فيما ع

 .المعارض السياحية(

 .إدارة المشروعات

فقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموا 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 .االشراف على تنفيذ المشروعات

 .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 .اعداد التصميمات والرسومات الهندسية

مدينه نصر -الحى العاشر -ابراج صفوه الميثاق  3التخلص ، بجهة :  - 

من من النفايات بأنوعها الصلبة والخطرة شركة  ،  اال   ENVIROSTATانفايروستيت لالستشارات والخدمات الهندسية -  133

 .بأشكالها المتعددة
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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 اولسالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ا  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101222برقم  25255254،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

من النفايات بأنوعها الصلبة والخطرة بأشكالها المتعددة عن االمن . 

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

يها اولفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه نصر -الحى العاشر -ابراج صفوه الميثاق  3الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -شركة  ،     OHnuts أوناتس -  134  

 التوريدات العمومية -

 تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمحمصات والمقرمشات والحلويات والبن -

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

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

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

التجارة  -، عن  101252برقم  52552542،قيدت فى  3555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

 العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمحمصات والمقرمشات والحلويات والبن -

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

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  

بجوار -ةقود وطنية المقطم بعد مدخل المحطالكائنةبسور محطة و -تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : الصالة الخامسة  

Bella 

Ciao - المقطم - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية    MODERN SYSTEMS  TRAINING االنظمة الحديثه للتدريب -  135

اال رها التي تزاول اعمالموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

وعلى السارية  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255254،قيدت فى  055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ك باي ، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر 101295

و في تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال
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ها. ، بجهة : كة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

النزهه -النزهة الجديده  -برج الصفا  -شارع النصر 2-2 -الدور االول  - 

 شركة  ،  اعداد التصميمات الهندسية   FOUR ELEMENTS فور المنتس للتصميمات الهندسية -  136

 مقاوالت اعمال الديكور والتشطيبات

ت العموميةالتوريدا  

 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  

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

، عن اعداد التصميمات الهندسية 101212برقم  25255254،قيدت فى  45555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

عمال الديكور والتشطيباتمقاوالت ا  

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

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

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

النزهه -مساكن شيراتون  -شارع عبد الحميد بدوي  2نشاطها. ، بجهة :  - 

اعية شركة  ،  صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصن   DM TECH دى ام للحلول التكنولوجية -  137

 وتصميم وتطوير اإللكترونيات، ومراكز البيانات

 .، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي

عليها شاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإن . 

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

 . ومشروعات التكنولوجيا الحديثة

، عن  102364برقم  25255212،قيدت فى  2555550555 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين   ،رأس مالها  

ياناتصناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات، ومراكز الب  

 .، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي

عليها قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء  . 
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 مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

 . ومشروعات التكنولوجيا الحديثة

 -مساكن الشيراتون  -شارع عمربن الخطاب  16 -لدور االرضى ا - 1إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ، بجهة : شقه 

 - مصر الجديده

 . شركة  ،  ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات   DM TECH دى ام للحلول التكنولوجية -  138

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

ىقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتواألنشطة المتعل  

 . العلمي والثقافي والفني

 .إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج

 إلداريةأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية وا

 .للمصانع

، عن  102364برقم  25255212،قيدت فى  2555550555المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية   ،رأس مالها   

 . ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

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

ىويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتواألنشطة المتعلقةبتح  

 . العلمي والثقافي والفني

 .إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج

إلدارية أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية وا

انعللمص . 

مساكن  -شارع عمربن الخطاب  16 -الدور االرضى  - 1المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية ، بجهة : شقه 

مصر الجديده -الشيراتون   - 

 .شركة  ،  الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية   DM TECH دى ام للحلول التكنولوجية -  139

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

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

الختراع والنماذج والرسوم ، عن الفكريةبما في ذلك براءات ا 102364برقم  25255212،قيدت فى  2555550555،رأس مالها   

 .الصناعية

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  

حقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتل  
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اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

مصر الجديده -مساكن الشيراتون  -شارع عمربن الخطاب  16 -الدور االرضى  - 1بجهة : شقه   - 

اقامة -يك اقامة وتشغيل مصنع لنفخ و سحب و تشكيل حرارى للبالست-كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته   شركة  ،   -  140

بسون بورد و علب وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و تصنيع السقاالت المعدنية وتشريح الصاج النتاج بروفيالت الجي

ريد وتجميد وحفظ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية و تب-اد الغذائية الصاج المعدنية المستخدمة فى تعبئة المو

ية الجديدة والمناطق االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمران-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية -المواد الغذائية 

اقامة -، عن  101221برقم  25255254،قيدت فى  005555550555النائية والمناطق خارج الوادي القديم   ،رأس مالها   

صنيع السقاالت المعدنية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و ت-وتشغيل مصنع لنفخ و سحب و تشكيل حرارى للبالستيك 

قامة وتشغيل مصنع ا-واد الغذائية وتشريح الصاج النتاج بروفيالت الجيبسون بورد و علب الصاج المعدنية المستخدمة فى تعبئة الم

االستثمار -مات الطبية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلز-لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية و تبريد وتجميد وحفظ المواد الغذائية 

 -مول دار مصر 351العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ، بجهة : مكتب 

 - مدينه السادات

ا مع مراعاه ما كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته   شركة  ،  فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبق -  141

امة تخطيط وإق- 2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

تصالح اس-وتنمية المناطق العمرانية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

هاتين الحالتين أن  وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في

، عن  101221برقم  25255254،قيدت فى  005555550555ة ألغراض االستصالح   ،رأس مالها   تكون األراضي مخصص

و مراعاه 2552لسنة  305فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 قامة وتنمية المناطق العمرانية المناطق الصناعية والمجتمعاتتخطيط وإ- 2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

ها قابلة استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعل-العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

تصالح ، صة ألغراض االسلالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخص

مدينه السادات -مول دار مصر 351بجهة : مكتب   - 

يس الري كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته   شركة  ،  واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع ول -  142

 2552لسنة  306ررئيس الجمهوريةرقم وقرا 2552لسنة  305بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

طةداخلية اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنش-إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -.

ل المراكز وتشغياقامة -(سنوياً بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى  % 15عالجية أو طبية. بشرط أن تقدم )

، عن  101221برقم  25255254،قيدت فى  005555550555التجاريةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية   ،رأس مالها   

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

اقامة وتشغيل -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -. 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

(سنوياً  % 15المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطةداخلية عالجية أو طبية. بشرط أن تقدم )

مجتمعات العمرانية ، اقامة وتشغيل المراكز التجاريةبالمناطق النائية وال-ى بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشف

مدينه السادات -مول دار مصر 351بجهة : مكتب   - 

سيناء  كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته   شركة  ،  الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة -  143

و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر 2552لسنة  305ا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم فيلزم موافقة الهيئة مسبق

يص مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ 2552لسنه  306العربيه رقم 

، عن الجديدة والمناطق خارج  101221برقم  25255254فى ،قيدت  005555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لسنة  305م الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رق

اللوائح والقرارات السارية مع مراعاة احكام القوانين و 2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552

مدينه السادات -مول دار مصر 351وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب   - 

قلة ومركز كايروباك   شركة  ،  للصرف الصحى وتصنيع المحابس مع افراد حسابات مست -السعودى للكرتون والطباعة  -  144

فى شأن سجل المستوردين. وعلى الشركة الحصول على كافة  1922لسنة  121نشاط على حده مع مراعاة القانون  مالى خاص لكل

 .التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، عن للصرف الصحى وتصنيع المحابس مع افراد  101226برقم  25255254،قيدت فى  35555550555،رأس مالها     

فى شأن سجل المستوردين. وعلى  1922لسنة  121ستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة القانون حسابات م

تقع  252وجزء من  256الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون. ، بجهة : القطعة رقم 

زمام مركز الخانكة -قة الشروق الصناعية منط -تجاه أبوزعبل  22بحوض خارج الزمام رقم   - 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس -القاهره الجديده للخدمات التعليميه   شركة  ،   -  145 . 

 . إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -

 . إنشاء الجامعات -

يشترطابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها ق  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306لجمهوريةرقم وقراررئيس ا 2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس -، عن  101223برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555االستثمار   ،رأس مالها    . 

 . إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -

 . إنشاء الجامعات -

يشترطجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306ررئيس الجمهوريةرقم وقرا 2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

مصر الجديده -منشية البكرى -شارع رفاعه بك 9االستثمار ، بجهة :   - 

المناطق القاهره الجديده للخدمات التعليميه   شركة  ،  العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية و -  146

 خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

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  

، عن العقارى بالمدن والمجتمعات  101223برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555تلحقها بها   ،رأس مالها   

 العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

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  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مصر الجديده -منشية البكرى -شارع رفاعه بك 9تلحقها بها ، بجهة :   - 

ة عليهم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون والطباع -كايروباك   شركة  ،   -السعودى للكرتون والطباعة  -  147

ة تجارة واستيراد وتصدير الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والطباع -2نيع ومواد التعبئة والتغليف بجميع أنواعها.وتص

فى شأن  1922لسنة  121بجميع انواعها مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة القانون 

لالزمة انين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اسجل المستوردين مع مراعاة أحكام القو

برقم  25255254،قيدت فى  35555550555إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون   ،رأس مالها    -3لمباشرة نشاطها

 -2جميع أنواعها.نيع ومواد التعبئة والتغليف بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون والطباعة عليهم وتص -، عن  101226

لة ومركز مالى تجارة واستيراد وتصدير الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والطباعة بجميع انواعها مع افراد حسابات مستق

انين واللوائح فى شأن سجل المستوردين مع مراعاة أحكام القو 1922لسنة  121خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة القانون 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق  -3والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

 -منطقة الشروق الصناعية  -تجاه أبوزعبل  22تقع بحوض خارج الزمام رقم  252وجزء من  256والكرتون ، بجهة : القطعة رقم 

 - زمام مركز الخانكة

  -4ع أنواعها.كايروباك   شركة  ،  والطباعة عليهم وتصنيع ومواد التعبئة والتغليف  بجمي -السعودى للكرتون والطباعة  -  148

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -0تجارة واستيراد وتصدير الورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف والطباعة بجميع انواعها. 

واعه وأحجامه وألوانه انيك ( بجميع أنواعها ومقاستها وألوانها وتصنيع قاعدة الكرسى البالستيك بجميع أنالصناديق البالستيك ) البر

بالستيك وتصنيع المواسير البالستيك من البولى بروبلين والبولي إيثلين مدعمة باأللومنيوم وغير مدعمة وقطع ووصالت  PPR  بسن

، عن  101226برقم  25255254،قيدت فى  35555550555مالها   ،رأس    PVC نحاس وبدون ومواسير وقطع ووصالت

تجارة واستيراد وتصدير الورق والكرتون ومواد التعبئة   -4والطباعة عليهم وتصنيع ومواد التعبئة والتغليف  بجميع أنواعها.

قاستها انيك ( بجميع أنواعها ومإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق البالستيك ) البر -0والتغليف والطباعة بجميع انواعها. 

ى بروبلين والبولي وألوانها وتصنيع قاعدة الكرسى البالستيك بجميع أنواعه وأحجامه وألوانه وتصنيع المواسير البالستيك من البول

: ، بجهة  PVC بسن نحاس وبدون ومواسير وقطع ووصالت PPR إيثلين مدعمة باأللومنيوم وغير مدعمة وقطع ووصالت بالستيك

زمام مركز الخانكة -منطقة الشروق الصناعية  -تجاه أبوزعبل  22تقع بحوض خارج الزمام رقم  252وجزء من  256القطعة رقم   

- 

شركة  ،  المقاوالت    A.D.A.S FOR CONTRACTING AND TRADING أيه.دى.أيه.إس للمقاوالت والتجارة -  149

باحكام القانون رقم  ح به قانونا.االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.تلتزم الشركهالعامة.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسمو

س فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسي 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125

خل ة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزم

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

وح به ، عن المقاوالت العامة.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسم 101233برقم  25255250،قيدت فى  255555550555

 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125قانونا.االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

عد الحصول فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال ب

ركة ان مة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشعلى التراخيص الالز

مدينه  -شارع حسنين عبد القادر متفرع من ابراهيم نوار - 2تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : عقار 

 -نصر

شركة  ،  الشركات و غيرها    A.D.A.S FOR CONTRACTING AND TRADING أيه.دى.أيه.إس للمقاوالت والتجارة -  150

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

نفيذيةالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الت  

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

، عن الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  101233برقم  25255250،قيدت فى  255555550555،رأس مالها   

الفة او يق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحق

 تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

مدينه نصر -شارع حسنين عبد القادر متفرع من ابراهيم نوار - 2بجهة : عقار  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -شركة  ،     Ying Jie Trading Company  ينج جي للتجارة -  151  

 التوريدات العمومية -

 .تجارة وتوريد الوجبات والمواد الغذائيةبكافة أنواعها -

 بيع وتأجير المعدات واآلالت بكافة أنواعها وأشكالها )عدا التأجير التمويلي( -

 التصدير -

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 مقاوالت التشطيبات والديكور -

لية(دا الكحواقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المأكوالت والتيك أواي والمشروبات )ع  

 101262برقم  25255250،قيدت فى  6555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -، عن   

 التوريدات العمومية -

 .تجارة وتوريد الوجبات والمواد الغذائيةبكافة أنواعها -

تأجير المعدات واآلالت بكافة أنواعها وأشكالها )عدا التأجير التمويلي(بيع و -  

 التصدير -

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 مقاوالت التشطيبات والديكور -

لية(اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المأكوالت والتيك أواي والمشروبات )عدا الكحو  

القاهره الجديدة -الرحاب  - 11مجموعة  - 2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ، بجهة : عمارة   - 

شركة  ،  الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    Ying Jie Trading Company  ينج جي للتجارة -  152

 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

اطها.  اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مر

، عن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  101262برقم  25255250،قيدت فى  6555550555،رأس مالها   

 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

القاهره الجديدة -الرحاب  - 11مجموعة  - 2ة : عمارة بجه  - 

ن لها االشراف على تنفيذ المشروعات يجوز للشركة ان تكو -التسويق العقارى  -جو ورلد تور إس أباظه   شركة  ،   -  153

قيق د تعاونها على تحمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي ق

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101911برقم  25255256،قيدت فى  1555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

لوجوه مع االشراف على تنفيذ المشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا -التسويق العقارى  -عن 

ا يجوز لها قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كمالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تح

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

القاهره  -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  401 -، بجهة : الدور الثالث الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 - - الجديدة اول

 .النجاح لخدمات المحمول   شركة  ،  بيع أجهزة المحمول بالعمولة -  154

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  

، عن بيع أجهزة المحمول بالعمولة 101916برقم  25255256،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 اوضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غر  

 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

البساتين -شارع سيد عفيفى من شارع النجاح عزبة خير الله  1:  نشاطها. ، بجهة  - 

ا شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له   BEST CARE بيست كير لتجارة المستلزمات الطبية -  155

حكام القوانين الئحته التنفيذية مع مراعاة اان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و 

 055550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ات ، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ 101216برقم  25255254،قيدت فى 

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

قويسنا -العجايزة  -شارع امجد عبد السميع  1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

كمامات. شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية وال   BEST CARE بيست كير لتجارة المستلزمات الطبية -  156

قة شبه جزيرة تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الطبية والكمامات )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منط

و مراعاة 2552لسنة  305مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  سيناء فيلزم موافقة الهيئة  

(.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  2552لسنة  306قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 

 25255254،قيدت فى  055550555الها   مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها   ،رأس م
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الطبية  ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات. تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات 101216برقم 

بقاًمع مراعاة ما سوالكمامات )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة م

و مراعاة 2552لسنة  305ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

(.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  2552لسنة  306قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 

قويسنا -العجايزة  -شارع امجد عبد السميع  1مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها ، بجهة :   

- 

ضة التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة الذهب والف-ابوحجر للتجارة واإلستثمار   شركة  ،   -  157

اوالت عقارى. المقالتوريدات العمومية التسويق ال-والمجوهرات والهدايا والساعات والمالبس واألحذية واألكسسورات واألخشاب. 

ار العامة الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات)بشرط استصد

زراع. واستزراع التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالست

، عن  101234برقم  25255250،قيدت فى  15555550555صلحة. ويشترط في هاتين الحالتين   ،رأس مالها   األراضي المست

حذية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة الذهب والفضة والمجوهرات والهدايا والساعات والمالبس واأل-

سموعة ويق العقارى. المقاوالت العامة الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المالتوريدات العمومية التس-واألكسسورات واألخشاب. 

صالح والمقروءة والمرئية إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(. است

هاتين الحالتين ،  المستصلحة. ويشترط في وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-شارع التسعين الجنوبى-141بجهة : فيال   - - 

خدم ابوحجر للتجارة واإلستثمار   شركة  ،  أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تست -  158

لسنة  305بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري 

ات تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراس 2552لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552

 المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال

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

، عن أن تكون األراضي مخصصة ألغراض  101234برقم  25255250،قيدت فى  15555550555المادة   ،رأس مالها   

لصادربها ي الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق ااالستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الر

تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم 

 القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال

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

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-شارع التسعين الجنوبى-141المادة ، بجهة : فيال   - - 

ق رأس المال والئحته التنفيذية( . تأجير السيارات والبواخر من قانون سو 22ابوحجر للتجارة واإلستثمار   شركة  ،   -  159

صيانة معدات -طها صيانة آبار البترول وتنشي-والطائرات. تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :

ة ألعمال األعمال المدنية المكمل -ترول .حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض الب -الحفر والمضخات البترولية 

دمات الخ -الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج  -معالجة األسطح من الترسيبات  -الحفر والصيانة 

من  22، عن  101234برقم  25255250،قيدت فى  15555550555المتعلقةباالستكشاف البترولي التصدير   ،رأس مالها   

دة لعمليات الحفر ون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . تأجير السيارات والبواخر والطائرات. تقديم الخدمات البترولية المسانقان

اه واآلبار غير حفر آبار المي -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية -صيانة آبار البترول وتنشيطها -واالستكشاف وتشمل :

لخدمات ا -معالجة األسطح من الترسيبات  -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -ض البترول .العميقة الالزمة ألغرا

شارع التسعين -141يال الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي التصدير ، بجهة : ف -المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج 

دةالقاهرة الجدي-التجمع الخامس-الجنوبى  - - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة   ASPRO LOUNGEأسبرو الونج -  160

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  
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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

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 101242برقم  55250252،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

يها اوالسالفة او تشتراو 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

المقطم -يهالفيالت التجار 9المنطقه ج ناصية شارع  2بلوك  16نشاطها. ، بجهة : عقاررقم   - 

روات والبقوليات. ابوحجر للتجارة واإلستثمار   شركة  ،  اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات تصدير الفواكه والخض -  161

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

لحقها بها و ذلك ونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعا

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن اقامة وتشغيل  101234برقم  25255250،قيدت فى  15555550555رة نشاطها.  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباش

رك باي وجه من المطاعم الثابتة والكافتريات تصدير الفواكه والخضروات والبقوليات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

لخارج او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

-141يال ص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-شارع التسعين الجنوبى  - - 

22عبد الجواد عبد الغنى عبد الجواد و شريكه   شركة  ،  انشطه قانون  -  162 : 

ةج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خار  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

- ادي القديم تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الو

). 

22انشطه خارج قانون  : 

 ادارة المشروعات-

، عن انشطه  101935برقم  25255256،قيدت فى  05555550555لسنة   ،رأس مالها    355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

22قانون  : 

ةادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الو  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

- لقديم ادي اتخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الو

). 
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22انشطه خارج قانون  : 

 ادارة المشروعات-

مجاورة - 34لسنة ، بجهة : فيال  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   k-  مدينةبدر -الحى المتميز فيالت - 

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  2512عبد الجواد عبد الغنى عبد الجواد و شريكه   شركة  ،   -  163

رخيص بهاالت  

- رات السارية مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

 25255256،قيدت فى  05555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ت االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بهابشان شركا 2512، عن  101935برقم   

- رات السارية مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

مجاورة - 34وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال   k-  الحى المتميز فيالت- 

 -مدينةبدر

 شركة  ،  ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار   Space key سبيس كى -  164

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   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101202برقم  25255254،قيدت فى  0555550555س مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأ

 عن ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المقطم -41ش  - 9601الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : منطقة   - 

2512/22بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار  -  165 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات االعالف والمكمالت الغذائية والبذور -

 ومستلزمات االنتاج الزراعي والحيواني

لمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والتجزئه با  

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ها  رأس مالفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة   ،

2512/22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات االعالف والمكمالت الغذائية والبذور -

 ومستلزمات االنتاج الزراعي والحيواني

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق  
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يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

جهة : دور في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ، ب

تال -شارع لطفي السيد  -علوي  اول  - 

2512/22بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار  -  166 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات االعالف والمكمالت الغذائية والبذور -

 ومستلزمات االنتاج الزراعي والحيواني

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة تجاره الجمله  

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

رأس مالها  ة   ،في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديث

2512/22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات االعالف والمكمالت الغذائية والبذور -

 ومستلزمات االنتاج الزراعي والحيواني

زئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والتج  

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

جهة : في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ، ب

مدينه السادات -ورش المنطقة الصناعية السادسة - 6162القطعةرقم   - 

 بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  فى -  167

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناط  

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

يم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظ 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

، عن فى 101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصاد  

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 
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 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

ل الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعما 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : دور اول 

تال -شارع لطفي السيد  -علوي   - 

 بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  فى -  168

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما   

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

، عن فى 101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التصدير -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

م اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : القطعةرق

مدينه السادات -ورش المنطقة الصناعية السادسة - 6162  - 

ة  ،  وبما ال يخلبيو بيراميدز بيوتك   شرك -  169  

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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  
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 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

،  101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

 عن وبما ال يخل

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

تال -شارع لطفي السيد  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : دور اول علوي   - 

راميدز بيوتك   شركة  ،  وبما ال يخلبيو بي -  170  

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

،  101246برقم  25425255،قيدت فى  2555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

 عن وبما ال يخل

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

مدينه  -ة الصناعية السادسةورش المنطق - 6162مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : القطعةرقم 

 - السادات

الها   بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس م -  171

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555

تال -شارع لطفي السيد  -بجهة : دور اول علوي  نشاطها. ،  - 

الها   بيو بيراميدز بيوتك   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس م -  172

ة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر 101246برقم  25255254،قيدت فى  2555550555

مدينه السادات -ورش المنطقة الصناعية السادسة - 6162نشاطها. ، بجهة : القطعةرقم   - 
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التجارة العامة  -المقاوالت العامه  -تأجير المعداد الثقيله)فيما عدا التأجير التمويلى(  -يونيكوم للمقاوالت العامه   شركة  ،   -  173

اقامة  -ية التوريدات العموم -التسليح واالسمنت ومواد البناء والمعادن والخرده  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وتجارة حديد

ميمات اعداد التص -استغالل المناجم والمحاجربما في ذلك الزلط والرمل والرخام والجرانيت  -وتشغيل محطة خلط خرسانه جاهزه 

والمهمات  مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائعمقاوالت اعمال رصف الطرق النقل البرى للبضائع."وال يتم  -الهندسيه 

تأجير المعداد الثقيله)فيما عدا  -، عن  101229برقم  25255250،قيدت فى  0555550555وخدمات النقل داخل   ،رأس مالها   

سمنت ومواد يد التسليح واالالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وتجارة حد -المقاوالت العامه  -التأجير التمويلى( 

ي ذلك استغالل المناجم والمحاجربما ف -اقامة وتشغيل محطة خلط خرسانه جاهزه  -التوريدات العمومية  -البناء والمعادن والخرده 

م  يتمقاوالت اعمال رصف الطرق النقل البرى للبضائع."وال -اعداد التصميمات الهندسيه  -الزلط والرمل والرخام والجرانيت 

350مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل ، بجهة : كمبوند الماظه افينو عماره c-  شيراتون- 

 - مصر الجديده

ص بمزاوله يونيكوم للمقاوالت العامه   شركة  ،  القطر المصرى أو خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخي -  174

مع  من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه النشاط

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

، عن القطر المصرى أو  101229برقم  25255250،قيدت فى  0555550555واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

لى" يجوز للشركة ط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدوخارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشا

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع

ذلك طبقاً  يها او تلحقها بها وعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

350و عمارهألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : كمبوند الماظه افين c- 

مصر الجديده -شيراتون   - 

مالها   خيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأسيونيكوم للمقاوالت العامه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة الترا -  175

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  101229برقم  25255250،قيدت فى  0555550555 

350نشاطها. ، بجهة : كمبوند الماظه افينو عماره c-  مصر الجديده -شيراتون  - 

ت تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارا -ركة  ،  ش   MSPC ام اس بى سى لالبحاث العلمية -  176

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنش

نى النشر االلكترو -ن سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . من قانو 22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

والمؤتمرات.  إعداد وتنظيم الندوات -إعداد الدورات التدريبية والعلمية فى مجال النشر. -لألبحاث العلمية والطبية والتكنولوجية. 

تقديم االستشارات )فيما  -، عن  510126برقم  25255250،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

تشارات المالية عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االس

سوق رأس المال  من قانون 22عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 -علمية فى مجال النشر.إعداد الدورات التدريبية وال -النشر االلكترونى لألبحاث العلمية والطبية والتكنولوجية.  -والئحته التنفيذية( . 

كن مسا -حى الملتقى العربى - 41مبنى  -إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات. يجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة : الدور االول 

النزهه -شيراتون  - 

شركة  ،  مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي    MSPC ام اس بى سى لالبحاث العلمية -  177

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

والقرارات السارية  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السالفة او

برقم  25255250،قيدت فى  1555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

عاونها باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد ت ، عن مصلحة او تشترك 101265

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

كافة  لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علىألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ا

النزهه -مساكن شيراتون  -حى الملتقى العربى - 41مبنى  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االول  - 
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DEVELOPMENT   شركة  ،  االستثمار والتطوير العقارى . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ادارة االصول العقارية-

 بيع وشراء االراضى والعقارات-

 المقاوالت العامه-

 التوريدات العمومية-

 مقاوالت البنية التحتية-

 . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية-

اراتتقديم االستشارات الهندسية والفنية وفي مجال النقل والطرق والمواصالت)فيما عدا االستشارات القانونية واالستش  

، عن  101291برقم  25255250،قيدت فى  50555255555والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال   ،رأس مالها   

 . االستثمار والتطوير العقارى

 ادارة االصول العقارية-

 بيع وشراء االراضى والعقارات-

 المقاوالت العامه-

 التوريدات العمومية-

 مقاوالت البنية التحتية-

 . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها

- دارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإل  

اراتتقديم االستشارات الهندسية والفنية وفي مجال النقل والطرق والمواصالت)فيما عدا االستشارات القانونية واالستش  

-164مبنى رقم -مقابل نادى بنك مصر-الدور االول-252والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال ، بجهة : شقةرقم 

 -منطقةزهرة اللوتس

القاهره الجديده-التجمع الخامس  - 
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DEVELOPMENT   شركة  ،  واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة 

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة   

ابيب لحساب الغيرمقاوالت انشاء وتجهيز الحقول البترولية وتمديدات االن  

 انشاء مواقف السيارات االلكترونية وانظمتها-

 القيام باعمال التصميمات الداخلية والديكور والتشطيبات-

 مقاوالت انشاء خطوط السكك الحديدية-

 مقاوالتصيانة المبانى-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .صيانة السفن البحرية والتجارية وتزويدها بالوقود-

، عن واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن  101291برقم  25255250دت فى ،قي 25555550555تقديم   ،رأس مالها   

 األوراق المالية ألنشطة

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة   

لحساب الغير مقاوالت انشاء وتجهيز الحقول البترولية وتمديدات االنابيب  

 انشاء مواقف السيارات االلكترونية وانظمتها-

 القيام باعمال التصميمات الداخلية والديكور والتشطيبات-

 مقاوالت انشاء خطوط السكك الحديدية-

 مقاوالتصيانة المبانى-

 .صيانة السفن البحرية والتجارية وتزويدها بالوقود-

منطقةزهرة اللوتس-164مبنى رقم -ابل نادى بنك مصرمق-الدور االول-252تقديم ، بجهة : شقةرقم  - 

القاهره الجديده-التجمع الخامس  - 
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DEVELOPMENT   شركة  ،  خدمات النظافة للمبانى والمنشات . 

والردم وتسوية االراضىمقاوالت الحفر   

 مقاوالت الكتروميكانيكية-

 مقاوالت تثبيت الركائز واالساسات-

 تجارة وتوزيع المواد البترولية والكيماوية-

 بيع وشراء وتأجير معدات الرفع والمعدات الثقيلة-

 تجارة مواد البناء-

 تجارة وصيانة وتركيب الروافع البرجية وانظمتها-

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

برقم  25255250،قيدت فى  25555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

، عن خدمات النظافة للمبانى والمنشات 101291  . 

 مقاوالت الحفر والردم وتسوية االراضى

 مقاوالت الكتروميكانيكية-

 مقاوالت تثبيت الركائز واالساسات-

 تجارة وتوزيع المواد البترولية والكيماوية-

 بيع وشراء وتأجير معدات الرفع والمعدات الثقيلة-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 تجارة مواد البناء-

 تجارة وصيانة وتركيب الروافع البرجية وانظمتها-

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

مبنى -مقابل نادى بنك مصر-الدور االول-252او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة : شقةرقم 

منطقةزهرة اللوتس-164رقم  - 

ره الجديدهالقاه-التجمع الخامس  - 
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DEVELOPMENT   شركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

ى الشركة ع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

،  101291برقم  25255250،قيدت فى  25555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك

-164مبنى رقم -مقابل نادى بنك مصر-الدور االول-252الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

 -منطقةزهرة اللوتس

القاهره الجديده-التجمع الخامس  - 

شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في    DASH CALL PRODUCTIONS                                           داش كول برودكشنز -  182

اللوائح والقرارات الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و

،قيدت فى  4405550555ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   السار

انون و ، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام الق 101952برقم  25255256

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

مدينه نصر -الدور االرضى  -طريق النصر -عمارات مايو  2نشاطها. ، بجهة :  - 

،  شركة     Blue Sign بلو ساين للتوريدات العمومية وادارة المشروعات وتنظيم المؤتمرات والمعارض والحفالت -  183

 التوريدات العمومية

 بيع اجهزة ومستلزمات الكمبيوتر -

 ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية -

كل معرض إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والندوات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة ل

 .على حدة(

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  

لتوريدات العمومية، عن ا 102332برقم  25255212،قيدت فى  3555550555تلحقها بها و ذلك   ،رأس مالها     

 بيع اجهزة ومستلزمات الكمبيوتر -

 ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

كل معرض إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والندوات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة ل

 .على حدة(

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

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

عابدين -من ش الشيخ ريحان  -ش المقاول  4تلحقها بها و ذلك ، بجهة :   - 

شركة  ،  طبقاً    Blue Sign بلو ساين للتوريدات العمومية وادارة المشروعات وتنظيم المؤتمرات والمعارض والحفالت -  184

 ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102332برقم  25255212،قيدت فى  3555550555طها.  ،رأس مالها   نشا  

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

عابدين -ن من ش الشيخ ريحا -ش المقاول  4نشاطها. ، بجهة :   - 

قرار وجبة للمأكوالت الصحية   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة وامتالك المطاعم والفنادق والقرى السياحية مع مراعاه ال -  185

واد بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تصنيع الم 2512لسنة  355الوزارى رقم 

اي وجه من التسويق يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب -جبات الجاهزة والمأكوالت الصحية لدى الغير الغذائية والو

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

، عن اقامة وتشغيل  101294برقم  25255254،قيدت فى  155550555الها   ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   ،رأس م

بشان شركات االدارة الفندقيه  2512لسنة  355وادارة وامتالك المطاعم والفنادق والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 -غير بات الجاهزة والمأكوالت الصحية لدى الو وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تصنيع المواد الغذائية والوج

يهةباعمالها التسويق يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب

 -ش قصر النيل  33او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة : 

 - عابدين

تنفيذية مع وجبة للمأكوالت الصحية   شركة  ،  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال -  186

.  ،رأس هامراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

 ، عن السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و 101294برقم  25255254،قيدت فى  155550555مالها   

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

عابدين -ش قصر النيل  33جهة : نشاطها. ، ب  - 

 الجاللة للتوزيع   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  187

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101221برقم  25255254،قيدت فى  055550555ها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مال

 عن 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 اوخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  -توسط فوق الم - 15الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : برج 

 - المعادى

22كليوباترا إلنتاج وتجميع مكونات األجهزة المنزلية   شركة  ،  أنشطةداخل قانون  -  188 -: 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتجميع مكونات األجهزة المنزلية-

ةبكافة أنواعهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتجميع المنتجات البالستيكي . 

 .تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .التوريدات العمومية-

 .التوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

 25255254،قيدت فى  1555550555ن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   يجوز للشركة ان تكو

22، عن أنشطةداخل قانون  101220برقم  -: 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتجميع مكونات األجهزة المنزلية-

واعهااقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتجميع المنتجات البالستيكيةبكافة أن . 

 .تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .التوريدات العمومية-

 .التوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

كر بجوار مسجد ابو ب-الطريق البطئ-يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : ميت نما

قليوب -الصديق   - 

الهاكليوباترا إلنتاج وتجميع مكونات األجهزة المنزلية   شركة  ،  الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعم -  189  

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101220برقم  25255254،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها    الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

 عن 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  

ى الشركة م القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكا

قليوب -ق بجوار مسجد ابو بكر الصدي-الطريق البطئ-الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ميت نما  - 
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باعة يتون(   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع غزل ونسيج وصباغة وطدهب للغزل والنسيج )أشرف محمد عبد الحميد ز -  190

رك باي وتجهيز واقمشة غير منسوجة ونسيج مستطيل ودائرى ومالبس جاهزة وخيوط.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

او في  حقيق غرضها في مصروجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

،رأس   ها.مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

، عن اقامة وتشغيل مصنع غزل ونسيج وصباغة وطباعة وتجهيز  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555مالها   

وجه من  واقمشة غير منسوجة ونسيج مستطيل ودائرى ومالبس جاهزة وخيوط.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي

الخارج  اال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فيالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

وحدة رقمل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  

(C5 )-  االمتداد -المنطقة الصناعية - 12516بلوك  -المجمع المصرى االلمانى   

مدينه العبور -الشمالى  - 

ي الهيئات السالفة او شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف   NS Integrated  Solutions انز للحلول المتكامله -  191

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255254،قيدت فى  055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن و الئحته ، عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو 101221

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

المعادى -المعادى الجديده  -052شقه -الدور الخامس -اد شارع النصرامتد 2/ 2نشاطها. ، بجهة :   - 

تصميم و تنفيذ الديكورات المنزلية-شركة  ،     Pacific Oaks باسيفيك اوكس -  192  

 التصدير-

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101211برقم  25255254،قيدت فى  355550555اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التر

تصميم و تنفيذ الديكورات المنزلية-عن   

 التصدير-

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

القاهرة الجديدة -التجمع االول  -مدينتى  - 23مجموعة  - 42نشاطها. ، بجهة : ع الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   

- 

لقانونية شركة  ،  تقديم االستشارات التسويقيه)فيما عدا االستشارات ا   NS Integrated  Solutions انز للحلول المتكامله -  193

ق المالية ألنشطة المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األورا واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز  22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

تي قد لتي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او الللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ا

، عن تقديم  101221برقم  25255254،قيدت فى  055550555تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

لمال واالستحواذ ادة رأس ااالستشارات التسويقيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زي

من  22دة وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما
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كات و قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

امتداد شارع  2/ 2ي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة : غيرها الت

المعادى -المعادى الجديده  -052شقه -الدور الخامس -النصر  - 

ز لها ان ج ,كما يجوابناء مصر للتجارة والصناعة والتوريدات العمومية   شركة  ،  تحقيق غرضها في مصر او في الخار -  194

ام القوانين واللوائح تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احك

يدت ،ق 05555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ، عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 101293برقم  25255256فى 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

الدرب االحمر -الحمزاوى الكبير -سكة اللبودية 4ة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشركة الحصول على كاف - 

: اقامة 2512لسنة  22ابناء مصر للتجارة والصناعة والتوريدات العمومية   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم  -  195

النائية  والمالبس الجاهزة.تجارة الجملة والتجزئة في المناطق وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج واالقمشة والوبريات

:التوريدات العمومية. مع االلتزام بافراد حسابات 2512لسنة  22والمجتمعات العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون االستثماررقم 

شركات و رك باي وجه من الوجوه مع المستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

برقم  25255256،قيدت فى  05555550555غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

ت يا: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج واالقمشة والوبر2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  101293

 22ثماررقم والمالبس الجاهزة.تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون االست

ركة ان :التوريدات العمومية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للش2512لسنة 

نها على ، ترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاوتكون لها مصلحة او تش

الدرب االحمر -الحمزاوى الكبير -سكة اللبودية 4بجهة :  - 

شركة  ،  والقرارات السارية وعلى    LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET الئق للتكنولوجيا واإلستثمار -  196

برقم  25255256،قيدت فى  055550555لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   ا

عمارات  14، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  101951

صالح سالم-العبور  - - 

واإلستثمار الئق للتكنولوجيا -  197  LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET     ،  صناعة تكنولوجيا -1شركة

عهيد و تطوير المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة الت

تلف أنواعها ميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخأعمال التوصيف والتحليل والتص- 2البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

- 4يب عليها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر- 3.

،قيدت  055550555،رأس مالها      إدخال البيانات- 0إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و-1، عن  101951برقم  25255256فى 

أعمال التوصيف والتحليل - 2تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد - 3التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .و

 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة- 4البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

صالح سالم-عمارات العبور 14انات ، بجهة : إدخال البي- 0وبيانات .   - - 

ة احكام شركة  ،  او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعا   I CARE اى كير لصيانه السيارات -  198

ا   ة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر

ع ، عن او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م 101952برقم  25255256،قيدت فى  1555555550555

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

التجمع الخامس-3منطقه -عمارات الحى الخامس  125-9قه ش  - - 

شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل    LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET الئق للتكنولوجيا واإلستثمار -  199

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6اإللكترونية .  . 
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7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2ة وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج وتطوير النظم المدمج

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الصناعية . الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم 

 6، عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 101951برقم  25255256،قيدت فى  055550555خدمات القيمة   ،رأس مالها   

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها-  . 

7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2جة وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج وتطوير النظم المدم

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الصناعية .  الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم

صالح سالم-عمارات العبور 14خدمات القيمة ، بجهة :   - - 

شركة  ،  المضافة بعد الحصول علي    LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET الئق للتكنولوجيا واإلستثمار -  200

و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار اقامه - 13ترخيص من الجهات المعنية . 

مشروعات البحث والتطوير العلمي - 14الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون 

 من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10(2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

، عن المضافة بعد الحصول علي  101951برقم  25255256،قيدت فى  055550555التدريب إلعداد الباحثين   ،رأس مالها   

ه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار اقام- 13ترخيص من الجهات المعنية . 

مشروعات البحث والتطوير العلمي - 14الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون 

 من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10(2553لسنه  64مشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم و

صالح سالم-عمارات العبور 14التدريب إلعداد الباحثين ، بجهة :   - - 

ومراكزنقل تكنولوجيا   شركة  ،   LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET الئق للتكنولوجيا واإلستثمار -  201

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

17 - األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

ة والكافتريات بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابت وبيانات إلى محتوى رقمي

أس مالها   تأجير واستئجار قاعات األفراح إقامة وتنظيم المعارض والمهرجانات والحفالت العامة)بشرط استصدار التراخيص   ،ر

إنشاء وإدارة مراكز - 16ن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات ، ع 101951برقم  25255256،قيدت فى  055550555

 .االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

17 - األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

ة والكافتريات بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابت وبيانات إلى محتوى رقمي

 14جهة : تأجير واستئجار قاعات األفراح إقامة وتنظيم المعارض والمهرجانات والحفالت العامة)بشرط استصدار التراخيص ، ب

صالح سالم-عمارات العبور  - - 

لوجيا واإلستثمارالئق للتكنو -  202  LAEQ FOR TECHNOLOGY AND INVESTMET    شركة  ،  الالزمة لكل معرض على

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  2512لسنة  355حدة(. ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 لوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماالالترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

 055550555ها   ئح   ،رأس مالتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوا

، عن الالزمة لكل معرض على حدة(. ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  101951برقم  25255256،قيدت فى 

شترك بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت 2512لسنة  355

صر او الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مباي وجه من 
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ته التنفيذية مع في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

صالح سالم-عمارات العبور 14ائح ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللو  - - 

ر او شركة  ،  اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص   ValMd Industries فالمد للصناعة -  203

ته التنفيذية مع لقانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ا

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

، عن اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق  101200برقم  25255250،قيدت فى  05555550555مالها   

كام القانون و في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها 

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

مدينه نصر -حي الواحة -برج اللوتس  - 9شارع  - 6بلوك  - 0مارة نشاطها. ، بجهة : ع - 

توريد وتركيب انظمة الطاقة الشمسيةبأنواعها -شركة  ،     ZAD Power زاد باور للطاقة -  204 . 

 .توريد وتركيب أنظمة معالجة المياه والبيئة -

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

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

توريد وتركيب انظمة الطاقة  -، عن  101262برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .الشمسيةبأنواعها

 .توريد وتركيب أنظمة معالجة المياه والبيئة -

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

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 لمباشرة مع مراعاة احكام  

حدائق القبه -ش بورسعيد 951نشاطها. ، بجهة :  - 

ة واالبراج مقاوالت اإلنشاءات العامة والخاصة والصناعي• االستثمار العقاري • بوزار للتشييد والتشطيبات   شركة  ،   -  205

ية واإلدارية تسويق المشروعات العقار• اإلشراف على تنفيذ المشروعات. • نية وصيانتها ومقاوالت التشطيبات والديكور.السك

او تشترك  إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة• التوريدات العمومية.• والتجارية واألراضي.

صر او و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م باي وجه من الوجوه مع الشركات

االستثمار • ، عن  101249برقم  25255250،قيدت فى  0555550555في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

اإلشراف .• لسكنية وصيانتها ومقاوالت التشطيبات والديكورمقاوالت اإلنشاءات العامة والخاصة والصناعية واالبراج ا• العقاري 

شغيل وإدارة إقامة وت• التوريدات العمومية.• تسويق المشروعات العقارية واإلدارية والتجارية واألراضي.• على تنفيذ المشروعات. 

ماال كات و غيرها التي تزاول اعالمراكز التجارية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

ش محمد  22شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

مدينه نصر -حسن الجمل  - 

لقانون و الئحته ك طبقاً ألحكام ابوزار للتشييد والتشطيبات   شركة  ،  في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذل -  206

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

ها ، عن في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ب 101249برقم  25255250،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   
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حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

مدينه نصر -ش محمد حسن الجمل  22كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

يه طازجه واللحوممزارع الهبه   شركة  ،  تجارة وبيع منتجات غذائ -  207  

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

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم في  

،قيدت فى  15555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و   ،رأس مالها   

زجه واللحوم، عن تجارة وبيع منتجات غذائيه طا 101959برقم  25255256  

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

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 9بلوك  9عماره  رقم  1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ، بجهة : محل رقم 

السالم -تقسيم جمعيه امنحتب التعاونيه للبناء   - 

 مزارع الهبه   شركة  ،  غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  208

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

اطها.  نين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوا

، عن غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها 101959برقم  25255256،قيدت فى  15555550555،رأس مالها     

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

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

السالم -قسيم جمعيه امنحتب التعاونيه للبناء ت 9بلوك  9عماره  رقم  1بجهة : محل رقم   - 

شركة  ،  تقديم االستشارات الهندسية    Integrated Solutions Consultancy انتيجريتد سولوشنز كونسولتنسي -  209

م بمناسبة زيادة يواالستشارات في مجال ادارة المشروعات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقي

صوص رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المن

ا ت فيمادارة المشروعا -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ( .اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية  22عليها في المادة 

برقم  25255256،قيدت فى  2055550555اإلشراف علي تنفيذ المشروعات يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    -عدا الفندقية 

االستشارات ، عن تقديم االستشارات الهندسية واالستشارات في مجال ادارة المشروعات )فيما عدا االستشارات القانونية و 101910

طة الشركات يم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشوالدراسات المتعلقة بالتقي

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ( .اعداد التصميمات  22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 
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 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 26بجهة :  اإلشراف علي تنفيذ المشروعات يجوز للشركة ان تكون ، -ا عدا الفندقية ادارة المشروعات فيم -الهندسية والمعمارية 

المعادى - 10ش   - 

شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه    Integrated Solutions Consultancy انتيجريتد سولوشنز كونسولتنسي -  210

ي الخارج عمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فمن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة با

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ا   لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  101910برقم  25255256،قيدت فى  2055550555

مج في دالتي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تن

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

المعادى - 10ش  26السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

شنأبوالفضل برودك -  211  ABO ELFADL PRODUCTION    شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

، عن  102552برقم  25255215،قيدت فى  1555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 - 6قطعة  - 44لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

الشروق -المجاورة الثالثة -المنطقة الرابعة  - 

مين أو شركة  ،  والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التس   Groots جروتس للتصدير -  212

 .اللحوم

 .تربية الخيول

 .إقامة المزارع السمكية

الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانيةالهندسة  . 

 .إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية

 .إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات

 .إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية

نطقة الصناعية لجذب رؤوس األموال والمشروعات الصناعية للمناطق   ،رأس مالها   التسويق والترويج ألراضي الم

 ، عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض 101922برقم  25255259،قيدت فى  1055550555

 .أو التسمين أو اللحوم

 .تربية الخيول

 .إقامة المزارع السمكية

ثية في المجاالت النباتية والحيوانيةالهندسة الورا . 

 .إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية

 .إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات

 .إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية

ش حسين  22الصناعية لجذب رؤوس األموال والمشروعات الصناعية للمناطق ، بجهة : التسويق والترويج ألراضي المنطقة 

السيده زينب -القصر العينى  -حجازى   - 

 .شركة  ،  الصناعية   Groots جروتس للتصدير -  213
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 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات

 .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. التصدير

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصنيع لدى الغير

االهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 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  

، عن الصناعية 101922برقم  25255259،قيدت فى  1055550555تلحقها   ،رأس مالها    . 

 .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاهزة للمشروعات

المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. التصدير إدارة . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصنيع لدى الغير

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  

السيده زينب -القصر العينى  -ش حسين حجازى  22تلحقها ، بجهة :   - 

اللوائح نفيذية مع مراعاة احكام القوانين وشركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الت   Groots جروتس للتصدير -  214

،قيدت فى  1055550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

قرارات اللوائح وال، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و 101922برقم  25255259

 -القصر العينى  -ش حسين حجازى  22السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - السيده زينب

ةابراهيم احمد على سالم شرف وشركائه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبي -  215 . 

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

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات  101920برقم  25255259،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .والمستلزمات الطبية

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

مدينه العبور -االسكان القومى  - 3عمارة  - 16نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

ة توريد وتوزيع كافة األجهزة والمستلزمات واألدوات الطبية الخاص -شركة  ،     Asmo Group أسمو جروب للتوريدات -  216

م الشركه باحكام التوكيالت التجارية تلتز -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -والعيادات والمستشفيات. بالمعامل

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125القانون رقم   
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 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

،قيدت فى  255550555القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي   ،رأس مالها   

العيادات توريد وتوزيع كافة األجهزة والمستلزمات واألدوات الطبية الخاصة بالمعامل و -، عن  101994برقم  25255215

لسنه  125انون رقم التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام الق -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -والمستشفيات.

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922  

ام زاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لم

الزيتون -ش جسر السويس 115القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، بجهة :   - 

 شبيهة شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   Asmo Group أسمو جروب للتوريدات -  217

و تشتريها او باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101994برقم  25255215،قيدت فى  255550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول 

صر او عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ته التنفيذية مع السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

الزيتون -ش جسر السويس 115  - 

شركة  ،  الدعاية واالعالن. اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب    ABO ELFADL PRODUCTION أبوالفضل برودكشن -  218

جوز للشركة ان وتنمية الموارد البشرية.تصميم وانشاء وادارة المواقع االلكترونية.التسويق االلكترونى. القيام بأعمال الترجمة. ي

نها على غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاوتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

، عن  102552برقم  25255215،قيدت فى  5155555055القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

ية.التسويق الدعاية واالعالن. اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.تصميم وانشاء وادارة المواقع االلكترون

يرها التي ركات و غااللكترونى. القيام بأعمال الترجمة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

 6قطعة  - 44شقة  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :

الشروق -المجاورة الثالثة -المنطقة الرابعة -  - 

 الشركه المصريه العمال الجراوات   شركة  ،  مقاوالت اعمال الجراوت -  219

 مقاوالت عامه و متكامله و متخصصه

 مقاوالت اعمال التشطيبات

 مقاوالت اعمال طالءاالدوات الصحيه

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  

ى   ،رأس مالها   و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

، عن مقاوالت اعمال الجراوت 102512برقم  25255215،قيدت فى  1555550555  

 مقاوالت عامه و متكامله و متخصصه

 مقاوالت اعمال التشطيبات

 مقاوالت اعمال طالءاالدوات الصحيه

اشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز لل  
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 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

 42ى ، بجهة : ته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

الزيتون-سليم االول   - 

أس الشركه المصريه العمال الجراوات   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،ر -  220

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  102512 برقم 25255215،قيدت فى  1555550555مالها   

الزيتون-سليم االول  42نشاطها. ، بجهة :   - 

دقية والقرى المندوه للتوريدات والتوزيع   شركة  ،  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفن -  221

تشغيل وادارة تبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية . اقامة والسياحية واالنشطة المكمله او المر

ستقبال المطاعم الثابتة والكافيهات. إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها . إقامة أو إدارة محطات ا

ى ومناطق أو مد شبكات الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقر الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع

، عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة(  102524برقم  25255215،قيدت فى  25555550555تنميةبواسطة   ،رأس مالها   

فيهية او رتبطه بذلك سواء كانت خدميه او تروالموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم

اء والطاقة على رياضية او تجارية او ثقافية . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات. إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرب

مواقع  ع أو مد شبكات الغاز مناختالف مصادرها . إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزي

مدينة -المنطقة السادسة-شارع محمد حسن بدران 13اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة ، بجهة : 

 - نصر اول

اء وإدارة مدن نشالمندوه للتوريدات والتوزيع   شركة  ،  الناقالت المتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك نقل البترول . إ -  222

ما عدا االستشارات المالهى الترفيهية. التخليص الجمركى. تجارة سبائك الذهب والمشغوالت الذهبية. تقديم االستشارات الهندسية)في

مالية عن األوراق ال القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

، عن الناقالت المتخصصة أو األنابيب،  102524برقم  25255215،قيدت فى  25555550555اعداد التصميمات   ،رأس مالها   

ت الذهبية. ل . إنشاء وإدارة مدن المالهى الترفيهية. التخليص الجمركى. تجارة سبائك الذهب والمشغوالوال يشمل ذلك نقل البترو

ةزيادة رأس المال تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسب

يها في اق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص علواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األور

المنطقة -شارع محمد حسن بدران 13من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اعداد التصميمات ، بجهة :  22المادة 

مدينة نصر اول-السادسة  - 

لقوانين ،  و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ا  القاهره الجديده للخدمات التعليميه   شركة -  223

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ، عن و ذلك طبقاً ألحكام القانون و  101223برقم  25255254،قيدت فى  1555555550555

شارع رفاعه 9القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده -منشية البكرى -بك   - 

هبية والفضيةوهبي جولد   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المصوغات الذ -  224  

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

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل  101940برقم  25255256،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الفضيةالمصوغات الذهبية و  
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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  

القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   

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

الجماليه -الخرنفش  -ش خان ابو طاقية4 -الدور الثالث  - 1نشاطها. ، بجهة : وحدةرقم  - 

شركة  ،  اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت    ELSALAM HOLIDAY السالم هوليداى للتسويق السياحى -  225

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد  2512لسنة  355والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

لسياحية واالنشطة ت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى ابموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيال

ه بها والتوسع المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاص

 فيها على

، عن اإلدارة  101961برقم  25255259 ،قيدت فى 25555550555اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق   ،رأس مالها   

بشان  2512لسنة  355والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

ت والشقق تيالشركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والمو

تجارية او ثقافية  واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او

 ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على

مصر الجديده -ميدان تريومف -9شقة -الدور الثانى-شارع عثمان بن عفان 93اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق ، بجهة :   

- 

م شركة  ،  واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجو   ELSALAM HOLIDAY السالم هوليداى للتسويق السياحى -  226

تشغيل وحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع إقامة وواال يزيد اجمالى مساحه ال

التلوث ومن  وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات الالزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها ، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من

فندقاً عائماً. اقامة  24لجهات المختصة،وأال تقل الطاقة االستيعابية لكل منها عن عدد أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من ا

، عن  101961برقم  25255259،قيدت فى  25555550555وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز   ،رأس مالها   

مساحات الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى الواالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه 

حي وتأمينها ، المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات الالزمة لتشغيلها السيا

قل الطاقة الجهات المختصة،وأال ت بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من

شارع عثمان  93فندقاً عائماً. اقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجولف ومراكز ، بجهة :  24االستيعابية لكل منها عن عدد 

مصر الجديده -ميدان تريومف -9شقة -الدور الثانى-بن عفان  - 

شركة  ،  الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.يجوز    ELSALAM HOLIDAY السالم هوليداى للتسويق السياحى -  227

تي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال

قها بها و ذلك لسالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ا

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

ص ، عن الغو 101961برقم  25255259،قيدت فى  25555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

يرها واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ

دمج في التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تن

واللوائح والقرارات  او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانينالهيئات السالفة او تشتريها 

-الدور الثانى-شارع عثمان بن عفان 93السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده -ميدان تريومف -9شقة   - 

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة -22بدور خالد عبده محمود وشريكتها   شركة  ،  أنشطة قانون  -  228

 305قم والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ر

.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  2552لسنه  306ررئيس الجمهوريةرقم وما ورد بقرا 2552لسنة 
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ي : اقامة و تشغيل و ادارة المراكز والمحالت التجارية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مال-22أنشطة خارج قانون 

، عن أنشطة  102534برقم  25255215،قيدت فى  055555550555لها   مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.   ،رأس ما

ما عدا منطقة : االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم في-22قانون 

لسنه  306ا ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم وم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

: اقامة و تشغيل و ادارة المراكز -22.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. أنشطة خارج قانون  2552

جهة : عمارة ، ب والمحالت التجارية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الحى الخامس  -المنطقة الثالثة - 112  - 

 شماعة للمالبس واألحذية   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  229

 التصدير والتوكيالت التجارية

تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة فى شان 1922لسنه  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

واألقمشة تجارة وتوزيع وتوريد وتسويق المالبس واألحذية والمفروشات واألكسسورات . 

،  102545برقم  25255215،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من   ،رأس مالها   

 عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التصدير والتوكيالت التجارية

اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم  1922لسنه  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

شةتجارة وتوزيع وتوريد وتسويق المالبس واألحذية والمفروشات واألكسسورات واألقم . 

الزيتون - 355العقاررقم -4شقةرقم -1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ، بجهة : غرفةرقم   - 

 شماعة للمالبس واألحذية   شركة  ،  الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  230

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

، عن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  102545برقم  25255215،قيدت فى  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  

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

الزيتون - 355العقاررقم -4شقةرقم -1نشاطها. ، بجهة : غرفةرقم   - 
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لجاهزة تصنيع المالبس ا -د بأنواعها شركة  ،  بيع وتوريد وتوزيع المالبس الجاهزة والجلو   OI أوه أي للمالبس الجاهزة -  231

ه مع دباغة الجلود واألقمشة لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو -والجلود لدى الغير 

يجوز لها ما الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

، عن بيع وتوريد وتوزيع  102562برقم  25255215،قيدت فى  055550555واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

وز للشركة دباغة الجلود واألقمشة لدى الغير يج -تصنيع المالبس الجاهزة والجلود لدى الغير  -لجلود بأنواعها المالبس الجاهزة وا

عاونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد ت

ذلك طبقاً  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

مدينة  -ش ابو بكر الصديق 34ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : 

الزيتون -الفردوس   - 

مشه التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االق -شركة  ،     Silo سيلو للتجارة والتوريدات -  232

 والشنط والمالبس الجاهزة

 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

،  101266برقم  52552502،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االقمشه والشنط والمالبس الجاهزة -عن   

 التوريدات العمومية -

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

 -النزهه الجديده -ن ش سيد مازن متفرع من ش طه حسي12مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : 

 -النزهه

توزيع المواد الغذائية -توزيع الجبن . -شركة  ،     THE CHEESE COMPANY LIMITED ذا تشيز كومبنى المحدودة -  233

ول والخضروات والفواكه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزا

ات السالفة او عمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةبا

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255250،قيدت فى  355550555لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

ترك باي توزيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش-توزيع الجبن . -، عن  101222

و في او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها. ، بجهة : ص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي

مدينه نصر - 12شقه  -ش د البطراوى  15 - 

 شركة  ،  السالفة او تشتريها او   THE COURIER HUB TCH ذا كوريير هب -  234

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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على الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و  

، عن السالفة او تشتريها او 101290برقم  25255256،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 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  

مدينه نصر -المنطقة االولى  -شارع عبد المنعم سند  19نشاطها. ، بجهة :  - 

عشركة  ،  تقديم خدمات الشحن والنقل البرى والبحرى والجوى للبضائ   THE COURIER HUB TCH ذا كوريير هب -  235 . 

" لركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعدوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى ل  

 "القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

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

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

، عن تقديم خدمات الشحن والنقل البرى والبحرى والجوى للبضائع 101290برقم  25255256،قيدت فى  . 

" ركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعدوال يتم مزاولةنشاط النقل البرى لل  

 "القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

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

شارع عبد المنعم  19او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة : 

مدينه نصر -المنطقة االولى  -سند  - 

على كافة شركة  ،  الشركة الحصول    FREE SPIRIT FOR CHOCOLATES فرى سبيريت لصناعة الشوكوالته -  236

، عن الشركة الحصول  101924برقم  25255256،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

-B9S09 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم القاهرة -التجمع الخامس-ووتر واى وايت-الدور الثانى

 -الجديدة

ت لصناعة الشوكوالتهفرى سبيري -  237  FREE SPIRIT FOR CHOCOLATES   يز شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجه

 .جميع أنواع الشوكوالته والحلوى والكيك وااليس كريم والمخبوزات بكافة أنواعها وأشكالها

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

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

ى   ،رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز جميع أنواع الشوكوالته  101924برقم  25255256،قيدت فى  1555550555

والمخبوزات بكافة أنواعها وأشكالهاوالحلوى والكيك وااليس كريم  . 

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  

ى ، بجهة : مكتب حقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتل

-B9S09 رقم القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-ووتر واى وايت-الدور الثانى - 
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انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و -شركة  ،     Jacobs Pharmaceuticalsجاكوبز فارماسيوتيكالز -  238

 االمصال و اللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل

 الطبيةبمختلف انواعها و المكمالت الغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل و

ذية الطبيه و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضراتالمطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغ  

 معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير

 .التوكيالت التجاريه-

-، عن  101996برقم  25255215،قيدت فى  15550555،رأس مالها      1922لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم 

اجراءات تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليلانهاء   

 الطبيةبمختلف انواعها و المكمالت الغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل و

بيه و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضراتالمطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغذية الط  

 معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير

 .التوكيالت التجاريه-

 -مساكن شيراتون  352شقة  -الدور الثالث -ص ش الشهيد سيدزكريا 3، بجهة :  1922لسنه  125تلتزم الشركهباحكام القانون رقم 

زههالن - 

يس شركة  ،  فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأس   Jacobs Pharmaceuticalsجاكوبز فارماسيوتيكالز -  239

 الشركة

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

ا الغرضالقوانين المنظمة لهذ  

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 فى شأن تنظيم اعمال  101996برقم  25255215،قيدت فى  15550555،رأس مالها      تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام

 الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة

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

 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  

النزهه -مساكن شيراتون  352شقة  -الدور الثالث -ص ش الشهيد سيدزكريا 3:  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ، بجهة - 

شركة  ،  القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين    Jacobs Pharmaceuticalsجاكوبز فارماسيوتيكالز -  240

 15550555ة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم

ة ، عن القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري 101996برقم  25255215،قيدت فى 

شقة  -الث الدور الث-ص ش الشهيد سيدزكريا 3وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

النزهه -مساكن شيراتون  352 - 
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 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو -:22انشطه قانون -شركه مجموعه زهور الطب الطبية   شركة  ،   -  241

اقامة -لها سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغ % 15العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن تقدم 

سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو  % 15وتشغيل المراكز الطبية التشخيصيه و العالجية بشرط أن تقدم 

اء مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفض -العالجية او التشخيصيه لها 

،  102564برقم  25255215،قيدت فى  255555550555شروعات التكنولوجيا الحديثة   ،رأس مالها   واالستشعار عن بعد وم

و طبية اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أ -:22انشطه قانون -عن 

جية بشرط أن اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصيه و العال-تم شغلها سنويا بالمجان من عدد األسرة التي ي % 15بشرط أن تقدم 

ث والتطوير مشروعات البح -سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها  % 15تقدم 

بجهة : ش  عد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ،العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن ب

العياط-الجيش بجوار مستشفى الزهراء   - 

الها شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس م   OI أوه أي للمالبس الجاهزة -  242

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ، عن وعلى الشركة  102562برقم  25255215،قيدت فى  055550555  

الزيتون -مدينة الفردوس  -ش ابو بكر الصديق 34نشاطها. ، بجهة :   - 

: التوريدات العمومية. التصدير. ادارة 2512لسنة  22والء كمال محمد فكرى وشريكتها   شركة  ،  االستثماررقم  -  243

احكام  م بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاةالمشروعات عدا االدارة الفندقية. مع االلتزا

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

: التوريدات العمومية. التصدير. ادارة 2512لسنة  22، عن االستثماررقم  102522برقم  25255211،قيدت فى  0555550555

احكام  المشروعات عدا االدارة الفندقية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة

ش  334:  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة

مدينه السادات -المنطقة العاشرة  -ابوبكر الصديق   - 

مصنع  اقامة وتشغيل-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج. -محمد عبدالله عوض عبدالله وشركاه   شركة  ،   -  244

-تشكيل وتشغيل المعادن. اقامة وتشغيل مصنع ل-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية. -لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية.

ارية وعلى ي الرخام وتصنيع الطوب األسمنتي. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساقامة وتشغيل مصنع لنشر وجل

برقم  25255211،قيدت فى  3555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل -ية.غيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائاقامة وتش-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج. -، عن  102524

نشر وجلي الرخام اقامة وتشغيل مصنع ل-اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن. -مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية. 

تراخيص ل على كافة الوتصنيع الطوب األسمنتي. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

1قطعة  19الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب  x2- الشروق -شارع الحرية  - 

: استصالح وتجهيز 2512لسنة  22والء كمال محمد فكرى وشريكتها   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم  -  245

لحالتين أن تكون تزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين ااألراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واس

يق الغمر األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطر

2552ة لسن 306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 25255211،قيدت فى  0555550555تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو   ،رأس مالها   

ها : استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعل2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102522برقم 

االستصالح  راع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراضقابلة لالستزراع. واستز

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الوزراء رقم   

 -المنطقة العاشرة  -ش ابوبكر الصديق  334تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو ، بجهة : 

 - مدينه السادات

اج ك إلنتوالء كمال محمد فكرى وشريكتها   شركة  ،  التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذل -  246

اطق النائية السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية. تجاره الجملة والتجزئة في المن
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 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

رج الوادى والمجتمعات العمرانية الجديدة. االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خا

وما ورد بقراررئيس  2552لسنة  305ا عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم القديم فيم

، عن التسمين أو اللحوم.  102522برقم  25255211،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      2552لسنه  306الجمهوريةرقم 

وم. إقامة المزارع اج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنت

تمعات العمرانية السمكية. تجاره الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. االستثمار العقارى بالمدن والمج

لوزراء ا عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس االجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيم

المنطقة العاشرة  -ش ابوبكر الصديق  334، بجهة :  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305رقم 

مدينه السادات -  - 

صنيع لتصنيع الكرتون. اقامة وتشغيل مصنع لت والء كمال محمد فكرى وشريكتها   شركة  ،  .اقامة وتشغيل مصنع -  247

 .المنتجات البالستيكية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البذور والتقاوى والمبيدات واالسمدة الكيماوية والعضوية

محطات الخاصة اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية.اقامة وتشغيل الثالجات وال

ع المواد الغذائية. بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. اقامة وتشغيل مصنع لتصني

اقامة وتشغيل المجازربكافة انواعها•  . 

لتصنيع ، عن .اقامة وتشغيل مصنع  102522برقم  25255211،قيدت فى  0555550555انشطة خارج قانون   ،رأس مالها   

ى والمبيدات واالسمدة الكرتون. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البذور والتقاو

 .الكيماوية والعضوية

محطات الخاصة اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية.اقامة وتشغيل الثالجات وال

ع المواد الغذائية. حفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيب

اقامة وتشغيل المجازربكافة انواعها•  . 

مدينه السادات -المنطقة العاشرة  -ش ابوبكر الصديق  334انشطة خارج قانون ، بجهة :   - 

ينج اند كونسلتينجفيرا ترين -  248   VERA Training and consulting    شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية

م بمناسبة زيادة راس تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيي -الموارد البشرية 

ص عليها المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوالمال واالستحواذ وكذا االستشارات 

و ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا -اعداد دراسات الجدوى  -من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية (  22فى المادة 

برقم  25255212،قيدت فى  155550555،رأس مالها    تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول  

القانونية  تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات -، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  102162

ق المالية النشطة المالية عن االوراواالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات 

اعداد  -من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية (  22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

جهة : ب ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول ، -دراسات الجدوى 

المعادى- 9مصطفى كامل  من شارع  29عقار برج التوفيق  رقم  -الدور الرابع  456  - 

 شركة  ،  اعماال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على   VERA Training and consulting  فيرا ترينينج اند كونسلتينج -  249

بقا الحكام ج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طتحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندم

   القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها

ر ها على تحقيق غرضها فى مص، عن اعماال شبيه باعمالها او التى قد تعاون 102162برقم  25255212،قيدت فى  155550555

ئح والقرارات او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون واللوا

التوفيق  عقار برج  -الدور الرابع  456السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

المعادى- 9مصطفى كامل  من شارع  29رقم   - 

التجارة العامة والتوزيع  -شركة  ،     VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  250

 فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية و على االخص تجارة و توزيع و توريد و

ة و البيطرية و المواد الخام الفعالة و الغير فعالة و الكيماويات و االغذية الخاصة و المكمالتتسويق االدوية البشري  
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 الغذائية و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل بأنواعها و المستحضرات التشخيصية و األمصال و اللقاحات و

لطبية و التعويضية و المحاليل الطبيةبأنواعها والمستلزمات الطبية و الجراحية و أدوات التعقيم و االجهزه و االالت ا  

التجارة العامة والتوزيع  -، عن  102144برقم  25255212،قيدت فى  105555550555المطهرات و المبيدات   ،رأس مالها   

 فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية و على االخص تجارة و توزيع و توريد و

ة و البيطرية و المواد الخام الفعالة و الغير فعالة و الكيماويات و االغذية الخاصة و المكمالتتسويق االدوية البشري  

 الغذائية و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل بأنواعها و المستحضرات التشخيصية و األمصال و اللقاحات و

لطبية و التعويضية و المحاليل الطبيةبأنواعها والمستلزمات الطبية و الجراحية و أدوات التعقيم و االجهزه و االالت ا  

مساكن شيراتون-22شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2المطهرات و المبيدات ، بجهة :   - 

شركة  ،  الحشرية و المنظفات و    VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  251

العالف و البودرات و البرمكسات و المستحلبات والمعقمات بأنواعها و ا  

 جميع انواع و خامات مواد التعبئة و التغليف لكل ما سبق وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

و انهاء اجراءات التسجيل و اليقظه الدوائية و التكافؤ الحيوى في االدوية البشرية و البيطرية و المواد الخام الفعالة -  

يماويات و االغذية الخاصة و المكمالت الغذائية و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل بأنواعها والغير فعالة و الك  

 25255212،قيدت فى  105555550555المستحضرات التشخيصية و األمصال و اللقاحات و المستلزمات الطبية   ،رأس مالها   

و االعالف و البودرات و البرمكسات و المستحلبات و، عن الحشرية و المنظفات و المعقمات بأنواعها  102144برقم   

 جميع انواع و خامات مواد التعبئة و التغليف لكل ما سبق وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

و انهاء اجراءات التسجيل و اليقظه الدوائية و التكافؤ الحيوى في االدوية البشرية و البيطرية و المواد الخام الفعالة -  

الكيماويات و االغذية الخاصة و المكمالت الغذائية و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل بأنواعها والغير فعالة و   

شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2المستحضرات التشخيصية و األمصال و اللقاحات و المستلزمات الطبية ، بجهة : 

مساكن شيراتون-22  - 

شرةشمس الدين للتوريدات   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا -  252  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  101223برقم  25255254،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ثالث -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  - 0محلية  - 2بالعقاررقم  - 1بجهة : شقةرقم  نشاطها. ،  - 

 شمس الدين للتوريدات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية -  253

يةتجارة ونوزيع المواد الغذائ -تجارة وتوزيع اطعمة الحيوانات االليفة  

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  

نون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القا  
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، عن التجارة العامة  101223برقم  25255254،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

تجارة ونوزيع المواد الغذائية -تجارة وتوزيع اطعمة الحيوانات االليفة  

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  

الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   

ثالث -القاهرة الجديدة  -التجمع الثالث  - 0محلية  - 2بالعقاررقم  - 1مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : شقةرقم   - 

وائح غزالن للمقاوالت والتسويق العقارى والتوريدات العمومية   شركة  ،  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل -  254

،قيدت  25555550555رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والق

ل على ، عن التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو 101254برقم  25255254فى 

القاهرة الجديدة -التجمع االول  - 442قطعة  - 44ا. ، بجهة : عمارة كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه  - 

 .شركة  ،  توريد وتركيب الرخام والجرانيت   MARMOTECH FOR CONSTRUCTION مارموتيك للمقاوالت العمومية -  255

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 التوريدات العمومية-

 .التصدير

ت العامة و المتخصصة و المتكاملةالمقاوال . 

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  

،قيدت فى  1055550555قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   تلح

، عن توريد وتركيب الرخام والجرانيت 101220برقم  25255254 . 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 التوريدات العمومية-

 .التصدير

ت العامة و المتخصصة و المتكاملةالمقاوال . 

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  

-2شقة -شارع كمال الدين حسين 22تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : 

شيراتون-الدور الثانى  - 

ت ماغزالن للمقاوالت والتسويق العقارى والتوريدات العمومية   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخد -  256

 .التعليمية
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 .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني

 .إنشاء الجامعات

 .المقاوالت العامة

 .التسويق العقارى

 .التوريدات العمومية

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  

، عن  101254برقم  25255254،قيدت فى  25555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

يميةاقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعل . 

 .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني

 .إنشاء الجامعات

 .المقاوالت العامة

 .التسويق العقارى

 .التوريدات العمومية

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   

القاهرة الجديدة -التجمع االول  - 442قطعة  - 44تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة : عمارة   - 

لتوريدات العموميةا -شركة  ،     EDCON EGYPT ادكون مصر للتوريدات -  257  

 توريد المواد الخام للمصانع -

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

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

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

وميةالتوريدات العم -، عن  101224برقم  25255254،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 توريد المواد الخام للمصانع -

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

مصر الجديده -من ش الثورة  -ش البادية2نشاطها. ، بجهة :   - 

عادنمصر النيل للتنقيب واستخراج الم -  258  NILE MISR    شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى

برقم  25255250،قيدت فى  055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مباشرة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  101226

الغردقه -بجوار الجمعية التعاونية للبناء واالسكان  -نشاطها. ، بجهة : تقسيم الموظفين  - 

 .شركة  ،  التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها   NILE MISR مصر النيل للتنقيب واستخراج المعادن -  259

ستغالل المناجم و المحاجرادارة وتشغيل وا . 

 .تسويق وتصدير الخامات التعدينية والمعادن

 .المقاوالت العامة

 .التوريدات العمومية

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 التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و  101226برقم  25255250،قيدت فى  055550555مع   ،رأس مالها   

 .استخراجها

تغالل المناجم و المحاجرادارة وتشغيل واس . 

 .تسويق وتصدير الخامات التعدينية والمعادن

 .المقاوالت العامة

 .التوريدات العمومية

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

الغردقه -بجوار الجمعية التعاونية للبناء واالسكان  -مع ، بجهة : تقسيم الموظفين  - 

: نشاطصناعة السينما ومنها 2512لسنة  22خل قانون االستثماررقم شركة  ،  انشطةدا   MAD Celebrity ماد سيليبرتى -  260

وطبع  اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض

االلتزام بافراد حسابات مستقلة :الدعاية واالعالن. مع 2512لسنة  22وانتاج وعرض وتوزيع. انشطة خارج قانون االستثماررقم 

غيرها  ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و

، عن  101204برقم  25255250،قيدت فى  15555550555التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها   ،رأس مالها   

: نشاطصناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج 2512لسنة  22شطةداخل قانون االستثماررقم ان

انون السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع. انشطة خارج ق

يجوز  . مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.:الدعاية واالعالن2512لسنة  22االستثماررقم 
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ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

الزمالك -شارع صالح الدين  12تعاونها ، بجهة :   - 

شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في    MAD Celebrity ماد سيليبرتى -  261

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

،قيدت فى  15555550555لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

او  ، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 101204برقم  25255250

السارية وعلى  م القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكا

الزمالك -شارع صالح الدين  12الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ى. شركة  ،  االستثمار والتسويق العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراض   ADD DEVELOPMENTS أدد ديفيلوبمنتس -  262

لسنه  125م العامة والمتخصصة والمتكاملة.التوريدات العمومية التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رق المقاوالت

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 1922

رية. ختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.الوساطة التجاالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات الم

 25255256،قيدت فى  2055555550555التسويق اإللكترونى عبر اإلنترنت. اقامة و تشغيل و ادارة المخازن   ،رأس مالها   

مقاوالت العامة والمتخصصة ، عن االستثمار والتسويق العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراضى. ال 101922برقم 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  125والمتكاملة.التوريدات العمومية التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

من  التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها

ترنت. اقامة و هات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.الوساطة التجارية. التسويق اإللكترونى عبر اإلنالج

   THE WATER WAYبالدور الثالث بمشروع- Aبالمبنى رقم AS08 تشغيل و ادارة المخازن ، بجهة : الوحدة اإلدارية رقم

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-شماليةأ المستثمرين ال22الكائن بالقطعة   - 

شركة  ،  و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة. يجوز للشركة ان    ADD DEVELOPMENTS أدد ديفيلوبمنتس -  263

ها على نتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن و المستودعات عدا  101922برقم  25255256،قيدت فى  2055555550555نشاطها.  ،رأس مالها    الالزمة لمباشرة

زاول مخازن الكيماويات الخطرة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

ات السالفة او في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

الوحدة اإلدارية رقمالشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   AS08 بالمبنى رقمA - بالدور الثالث

   THE WATER WAYبمشروع

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس-أ المستثمرين الشمالية22الكائن بالقطعة   - 

اته شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل قطاعات االلومنيوم وأكسسور   VIVENT DESIGN فيفنت ديزاين -  264

جاج وأعمال الحديدوالز . 

 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

 .توريد وتركيب قطاعات االلومنيوم وأكسسوراته والزجاج وأعمال الحديد

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 اقامة  101946برقم  25255256،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

منيوم وأكسسوراته والزجاج وأعمال الحديدوتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل قطاعات االلو . 
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 التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة

 .توريد وتركيب قطاعات االلومنيوم وأكسسوراته والزجاج وأعمال الحديد

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  

التجمع -المنطقة السابعة-شارع التسعين الجنوبى-الحى االول-3فيال -1تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة : شقة 

القاهرة-الخامس  

 - الجديدة

نت ديزاينفيف -  265  VIVENT DESIGN   ة وعلى شركة  ،  الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري

برقم  25255256،قيدت فى  1555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة التراخيص م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف، عن الئحته التنفيذية مع مراعاة احكا 101946

القاهرة-التجمع الخامس-المنطقة السابعة-شارع التسعين الجنوبى-الحى االول-3فيال -1الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة   

 - الجديدة

التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    الغفير للمطاعم   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة -  266

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  101969برقم  25255259،قيدت فى  12555550555

التجمع -مركز المدينة -القطاع االول  - 2-1 -محل بالدور االرضي واالول  - 150بجهة : قطعة   

أول -الجديدة  القاهرة -الخامس   - 

والتيك  الغفير للمطاعم   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات -  267

تي اواي "فيما عدا المطاعم العائمة" يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال

الهيئات  عماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيتزاول ا

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات  101969برقم  25255259،قيدت فى  12555550555ا   وعلى   ،رأس ماله

و تشترك باي لتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات والتيك اواي "فيما عدا المطاعم العائمة" يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

و في اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

القطاع  - 2-1 -محل بالدور االرضي واالول  - 150طعة مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : ق

التجمع -مركز المدينة -االول   

أول -القاهرة الجديدة  -الخامس   - 

شركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات    FAMILY HEALTH PHARMACEUTICAL فاميلى هيلث فارماسيوتيكال -  268

والقرارات السارية  ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذل

برقم  25255259،قيدت فى  1555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

حته التنفيذية او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ ، عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 101929

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

قليوب -أرض الجهينى -شارع الثالثينى 11بجهة :   - 

االت بما صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتص-للتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات   شركة  ،   هاف مون المصريه -  269

 تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

ب عليهاإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات و -  

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ها   مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار   ،رأس مال -

صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -، عن  102512برقم  25255215،قيدت فى  195550555

 أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

ب عليهاوإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  -  

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ج كورنيش  120مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار ، بجهة :  -

حلوان -النيل   - 

 هاف مون المصريه للتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات   شركة  ،  عن بعد -  270

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -

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

، عن عن بعد 102512برقم  25255215،قيدت فى  195550555مالها     

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

ء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلوماتإنشا -  

 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 ، بجهة : حقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على ت

حلوان -ج كورنيش النيل  120  - 

شركة  ،  التصدير والتوكيالت    SPEED.EX FOR EXPORTING AND SUPPLIES سبيد اكس للتصدير والتوريدات -  271

 .التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125لقانون رقم تلتزم الشركه باحكام ا -  

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيما هو  . 

 .التوريدات العمومية

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

، عن التصدير والتوكيالت التجاريه 101224برقم  25255250،قيدت فى  0555550555او   ،رأس مالها    . 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125كام القانون رقم تلتزم الشركه باح -  

 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

ا هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع فيم . 

 .التوريدات العمومية

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

شبين الكوم -بجوار التلوانى للسيراميك  -البر الشرقى  -شارع سعدزغلول  4او ، بجهة :   - 

ر والتوريداتسبيد اكس للتصدي -  272  SPEED.EX FOR EXPORTING AND SUPPLIES    شركة  ،  التي 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

اطها.  ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوا

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  101224برقم  25255250،قيدت فى  0555550555،رأس مالها   

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها  

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

شبين الكوم -بجوار التلوانى للسيراميك  -البر الشرقى  -شارع سعدزغلول  4بجهة :   - 

شركة  ،  التجارة العامة    A.L.I FOR MANAGEMENT OF REAL ESTATE ايه ال اي إلدارة االصول العقارية -  273

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 ادارة االصول العقارية

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  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 119 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  101223برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا

 التوريدات العمومية -

 ادارة االصول العقارية

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

مصر الجديده -ش اسماعيل المازني  14نشاطها. ، بجهة :   - 

 .شركة  ،  التسويق العقارى   Elevation Property اليفيشن للتسويق العقارى وادارة المشروعات -  274

دقيةادارة المشروعات عدا االدارة الفن . 

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  

لقانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ا  

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

، عن التسويق العقارى 101992برقم  25255215،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 .ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقية

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  

الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   

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

القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  -شارع التسعين  22نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

بقاً شركة  ،  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط   MAGENTA ماجينتا لتصنيع المالبس -  275

كافة  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

، عن لها ان تندمج في  102505برقم  25255215،قيدت فى  0155550555نشاطها.  ،رأس مالها    التراخيص الالزمة لمباشرة

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

الحى االول  - 6محليه  - 4عماره  - 2اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر

مدينه العبور - - 

ركة شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للش   SIGHT CAIRO LIMITED سايت كايرو ليمتد -  276

اونها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 120 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة رات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

،  102591برقم  25255211،قيدت فى  1055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مع  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه

ما يجوز لها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك الشركات و غيرها

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

شارع قصر النيل - 23عقاررقم  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور السادس   - - - 

كام القانون و حلول السحاب للبرمجيات   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح -  277

الالزمة لمباشرة  ع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية م

، عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  102159برقم  25255211،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ى الشركة حته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ

 - 1ابو سنبل الدور االول شقة  2كورنيش النيل مدخل  33الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - المعادى

تصميم و  معلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية وصناعةتكنولوجيا ال-حلول السحاب للبرمجيات   شركة  ،   -  278

صيف والتحليل أعمال التو -تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

وإنشاء قواعد  البرامج والتطبيقات أعمال تصميم وإنتاج -والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

من صوت وصورة  إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة -البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

صناعةتكنولوجيا -، عن  102159برقم  25255211،قيدت فى  055550555إدخال البيانات علي   ،رأس مالها    -وبيانات.

تعهيد و تطوير لمعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة الا

 -قات بمختلف أنواعها .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبي -البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

إنتاج  -عليها .  ج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتا

ابو  2كورنيش النيل مدخل  33إدخال البيانات علي ، بجهة :  -المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

المعادى - 1سنبل الدور االول شقة   - 

وير لنظم أعمال التوصيف والتصميم والتط -حلول السحاب للبرمجيات   شركة  ،  الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -  279

 .الحاسبات بمختلف أنواعها

تنفيذ وإدارة  -انات .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البي -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -

الفكريةبما في  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية -االتصاالت وخدمات االنترنت  -بكات نقل وتداول البيانات. ش

عداد   إنشاء وإدارة مراكز التدريب إل-تصميم وإدارة المواقع اإللكترونية. -ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

أعمال التوصيف  -، عن الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  102159برقم  25255211،قيدت فى  505555055،رأس مالها   

 .والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

 تنفيذ وإدارة -انات .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البي -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -

الفكريةبما في  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية -االتصاالت وخدمات االنترنت  -شبكات نقل وتداول البيانات. 

عداد ، إنشاء وإدارة مراكز التدريب إل-تصميم وإدارة المواقع اإللكترونية. -ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

المعادى - 1ابو سنبل الدور االول شقة  2نيل مدخل كورنيش ال 33بجهة :   - 

 -ادارة المستشفيات من الناحية االدارية فقط  -: 22انشطه خارج قانون  -شركه مجموعه زهور الطب الطبية   شركة  ،   -  280

لألنشطة  مركز مالي مستقلاقامة و تشغيل مراكز االشعه مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة و-اقامة و تشغيل معامل التحاليل 

زاول الواردة بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

ات السالفة اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

انشطه  -، عن  102564برقم  25255215،قيدت فى  255555550555و تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   ا

شعه مع اقامة و تشغيل مراكز اال-اقامة و تشغيل معامل التحاليل  -ادارة المستشفيات من الناحية االدارية فقط  -: 22خارج قانون 

صلحة او تشترك ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها م االلتزام بافراد حسابات مستقلة

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م
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وار مستشفى او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : ش الجيش بج في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة

العياط-الزهراء   - 

ح شركه مجموعه زهور الطب الطبية   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائ -  281

،قيدت  255555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

رية ، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا 102564برقم  25255215فى 

ياطالع-مستشفى الزهراء وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش الجيش بجوار   - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج  -: 2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    Compubotics كومبيوبوتكس للبرمجيات -  282

صميم لشبكات نقل أعمال التوصيف والت -والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

تزام التسويق االلكترونى مع االل-انشاء و تصميم وادارة المواقع االلكترونية -:2512لسنة  22وتداول البيانات انشطة من خارج ق 

و تشترك باي بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

، عن انشطة  102513برقم  25255215،قيدت فى  1555550555ات و غيرها التي   ،رأس مالها   وجه من الوجوه مع الشرك

نية أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترو -: 2512لسنة  22من داخل ق 

انشاء و -:2512لسنة  22وتداول البيانات انشطة من خارج ق أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل  -وتشغيلها والتدريب عليها 

ألنشطة الواردة التسويق االلكترونى مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل ل-تصميم وادارة المواقع االلكترونية 

ش  2:  ات و غيرها التي ، بجهةبقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك

مدينه نصر - 16احمد فخرى الدور الثامن شقة  - 

ها شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض   Compubotics كومبيوبوتكس للبرمجيات -  283

انون و الئحته ها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

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

عمالها او التي قد ، عن تزاول اعماال شبيهةبا 102513برقم  25255215،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

مدينه نصر - 16ش احمد فخرى الدور الثامن شقة  2لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ا - 

ية وتطوير دريم لتنمية وتطوير المشروعات   شركة  ،  تقديم االستشارات فى جميع المجاالت وعلى االخص فى مجال تنم -  284

ستحواذ وكذا لدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالالمشروعات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات وا

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

نونا. ة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قاسوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. التجار

، عن تقديم االستشارات  102592برقم  25255211،قيدت فى  0555550555التوريدات العمومية. يجوز للشركة   ،رأس مالها   

الدراسات فى جميع المجاالت وعلى االخص فى مجال تنمية وتطوير المشروعات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات و

العاملة في مجال  المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

. من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

برج  -شارع الهدى والنور 0رة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ، بجهة : التجا

حلوان -حدائق حلوان  -النصر  - 

رها دريم لتنمية وتطوير المشروعات   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي -  285

مج في زاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندالتي ت

اللوائح والقرارات الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و

،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    السارية وعلى الشركة

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  102592برقم  25255211

الفة او خارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

 -حدائق حلوان  -برج النصر -ورشارع الهدى والن 0الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - حلوان
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وقواعد  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات -المملكة للتكنولوجيا ونظم المعلومات و التجارة   شركة  ،   -  286

معلومات لأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم ا -البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

إدخال البيانات  -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . -اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

طوير النظم إنتاج وت -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

برقم  25255211،قيدت فى  4555550555أعمال التوصيف والتصميم   ،رأس مالها    -والتدريب عليها .  المدمجة وتشغيلها

عمال تصميم أ -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  -، عن  102156

المحتوي اإللكتروني  إنتاج -ظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ون

يف والتصميم أعمال التوص -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .

صميم ، بجهة : أعمال التوصيف والت -يلها والتدريب عليها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغ -لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

اول شبرا الخيمه -برج الكوثر -مايو  10ش  122 - 

كات نقل و تداول تنفيذ و ادارة شب -المملكة للتكنولوجيا ونظم المعلومات و التجارة   شركة  ،  لشبكات نقل وتداول البيانات  -  287

براءات االختراع و  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك -نترنت االتصاالت وخدمات اال -البيانات 

ول علي إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحص -النماذج و الرسوم الصناعية . 

 حطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقماراقامه و اداره وتشغيل وصيانه م -ترخيص من الجهات المعنية 

برقم  25255211،قيدت فى  4555550555الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل   ،رأس مالها   

 -رنت االنتاالتصاالت وخدمات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -، عن لشبكات نقل وتداول البيانات  102156

إقامة  -اعية . المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصن

اقامه و  -ة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعني

ص من الجهات ه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخياداره وتشغيل وصيان

اول شبرا الخيمه -برج الكوثر -مايو  10ش  122المعنيه واليشمل ، بجهة :  - 

يب إلعداد ء وإدارة مراكز التدرإنشا -المملكة للتكنولوجيا ونظم المعلومات و التجارة   شركة  ،  ذلك االذاعه والتليفزيون  -  288

ومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعل -الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

معات المجتتجارة الجملة و التجزئةبالمناطق النائية و-حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.  -واالتصاالت وتطويرها. 

اه ما ورد العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراع

، عن  102156برقم  25255211،قيدت فى  4555550555و مراعاه   ،رأس مالها   2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

رة مراكز إنشاء وإدا -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات  -ذلك االذاعه والتليفزيون 

م ريادة حاضنات األعمال التكنولوجية ودع -االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. 

ا منطقة شبه لمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدتجارة الجملة و التجزئةبالمناطق النائية وا-األعمال. 

ش  122و مراعاه ، بجهة : 2552لسنة  305جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

اول شبرا الخيمه -برج الكوثر -مايو  10 - 

ق العقاريبريميم كونسلتنت للتسوي -  289  Premium Consultant   شركة  ،  التسويق العقارى . 

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 102541برقم  25255215،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  

حكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً أل  
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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

القاهره الجديدة -الشباب  -التجمع الثالث  -المحلية الرابعة -  3نشاطها. ، بجهة : عمارة  

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد   Marvels Learning Academy مارفيلز ليرنينج اكاديمي -  290

 البشرية وتعليم اللغات

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

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

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية  102506برقم  25255215،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الموارد البشرية وتعليم اللغات

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  

المقطم -م نصر 04بلوك  - 64ش  - 2نشاطها. ، بجهة : ع   - 

 : اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف-22صالح محمود صالح وشريكه   شركة  ،  أنشطة قانون  -  291

اضي راع. واستزراع األرالحاصالت الزراعية. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستز

دم طرق الري المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

 2552لسنة  305الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

،قيدت فى  3555550555تربية جميع أنواع الحيوانات   ،رأس مالها    2552لسنة   306م وقراررئيس الجمهورية رق

 : اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت-22، عن أنشطة قانون  102509برقم  25255215

صلحة. ويشترط زراع. واستزراع األراضي المستالزراعية. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالست

ى االستزراع في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف

 306قم وقراررئيس الجمهورية ر 2552لسنة  305وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

قصر النيل -ميدان عبد المنعم رياض  -شارع رمسيس  11تربية جميع أنواع الحيوانات ، بجهة :  2552لسنة    - 

ميع أنواع صالح محمود صالح وشريكه   شركة  ،  سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.تربية ج -  292

: -22 نتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.أنشطة خارج قانونالدواجن والطيور سواء كان ذلك إل

ستثمار. مع التوريدات العمومية. التصدير. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اال

ها.  ،رأس لشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

، عن سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو  102509برقم  25255215،قيدت فى  3555550555مالها   

و اللحوم.أنشطة ج البيض أو التسمين أاللحوم.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتا

واردة بقانون : التوريدات العمومية. التصدير. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة ال-22خارج قانون 

مباشرة لالزمة لاالستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا

قصر النيل -ميدان عبد المنعم رياض  -شارع رمسيس  11نشاطها. ، بجهة :   - 

دا االستشارات جاما للبناء والتعمير   شركة  ،  المقاوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة تقديم االستشارات الهندسية)فيما ع -  293

ة عن األوراق المالية م بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيي
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 124 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

جميع دات العمومية. تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بالتوري -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. 

، عن المقاوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة  102529برقم  25255211،قيدت فى  0555550555المرافق   ،رأس مالها   

ةزيادة رأس المال التقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة ب

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

دات التوري -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22المادة 

روض الفرج-ش جسر البحر 64العمومية. تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق ، بجهة : عقار   - 

شركات جاما للبناء والتعمير   شركة  ،  والخدمات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال -  294

ا ان تندمج شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له و غيرها التي تزاول اعماال

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  0555550555ى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عل

، عن والخدمات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  102529برقم  25255211

ن تندمج صر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

-ش جسر البحر 64والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار 

 - روض الفرج

نع لتصنيع سامي سعد فتحي ابراهيم وشركاه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغيل مص -  295

يل غيل المعادن اقامة وتشغوتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتش

ركة الحصول مصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع الطوب األسمنتي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

، عن اقامة  102522برقم  25255211،قيدت فى  3555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

نع لتصنيع العبوات يج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصوتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنس

لطوب األسمنتي مع البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع ا

ها. ، بجهة : الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة

الشروق -شارع القدس -112قطعة  9مكتب   - 

إيسكو -إرتكاز للتوريدات العمومية -  296  ARTEKAZ GENERAL SUPPLIES COMPANY     ،  التجارة العامة  -شركة

األخص تجارة وتوريد االدواتوالتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى   

 الكهربائية واالدوات الصحية ومواد البناء ومواد التصنيع والزراعة الخام وأدوات التعبئة والتغليف وبراميل وعلب

 وأكياس للمواد الكيماوية والزيوت والشحوم والكيماويات واألدوات المكتبية وادوات النظافة وأدوات النجارة والمعدات

اجفة وقطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة وماكينات التصنيع والعبوات الكبيرة والبراميل الصالثقيلة والخفي  

 .والبالستيك بكافة انواعها

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -، عن  102112برقم  25255212،قيدت فى  055550555،رأس مالها      -

خص تجارة وتوريد االدواتوالتوريدات العمومية وعلى األ  

 الكهربائية واالدوات الصحية ومواد البناء ومواد التصنيع والزراعة الخام وأدوات التعبئة والتغليف وبراميل وعلب

 وأكياس للمواد الكيماوية والزيوت والشحوم والكيماويات واألدوات المكتبية وادوات النظافة وأدوات النجارة والمعدات

اجوقطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة وماكينات التصنيع والعبوات الكبيرة والبراميل الص الثقيلة والخفيفة  

 .والبالستيك بكافة انواعها

مدينه بنها -حى الفلل  -عمارات محمد مصطفى  -برج الصفوه  -، بجهة : الدور الخامس  -  - 
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إيسكو -إرتكاز للتوريدات العمومية -  297  ARTEKAZ GENERAL SUPPLIES COMPANY    شركة  ،  تأجير المعدات واآلالت

 الثقيلة والخفيفة ومعدات الرفع وسيارات النقل الثقيل وسيارات الكرفانات بكافة انواعها

 واشكالها )فيما عدا التأجير التمويلي(

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 تأجير المعدات  102112برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 واآلالت الثقيلة والخفيفة ومعدات الرفع وسيارات النقل الثقيل وسيارات الكرفانات بكافة انواعها

 واشكالها )فيما عدا التأجير التمويلي(

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  

امدينه بنه -حى الفلل  -عمارات محمد مصطفى  -برج الصفوه  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : الدور الخامس   - 

إيسكو -إرتكاز للتوريدات العمومية -  298  ARTEKAZ GENERAL SUPPLIES COMPANY    شركة  ،  والقرارات السارية

على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةوعلى الشركة الحصول   

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  102112برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

هامدينه بن -حى الفلل  -عمارات محمد مصطفى  -برج الصفوه  -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس   - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على االخص تجارة االحذية-شركة  ،     ZD STORE زد أستور -  299 . 

 .التصنيع لدى الغير-

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102132برقم  25255212،قيدت فى  195550555شرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على االخص تجارة االحذية-عن  . 

 .التصنيع لدى الغير-

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -كاه مؤسسة الز-على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش النور واالخشاب متفرع من ش الترولى الحصول 

المرج -حوض جالل   - 
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واء كان شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات س   Sakr Farm صقر فارم -  300

لسنه  125نون رقم تلتزم الشركه باحكام القا -و األلبان أو التسمين أو اللحوم.التصدير والتوكيالت التجارية. ذلك إلنتاج السالالت أ

لى فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ع 1922

ة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختص . 

،  102345برقم  25255216،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس مالها   

لبان أو التسمين األ عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -أو اللحوم.التصدير والتوكيالت التجارية. 

ها من التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض

وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض الجهات المختصة . 

طريق  -جمعية احمد عرابى  -وسط  9طريق  - 352يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ، بجهة : قطعة 

 - القاهرة االسماعيلية الصحراوى

 -مدينه العبور

نها و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاوشركة  ،  من الوجوه مع الشركات    Sakr Farm صقر فارم -  301

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

كافة  رية وعلى الشركة الحصول علىألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا

، عن من الوجوه مع  102345برقم  25255216،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اا

 9طريق  - 352واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعة 

طريق القاهرة االسماعيلية الصحراوى -رابى جمعية احمد ع -وسط   - 

 -مدينه العبور

شركة  ،  مع مراعاة    Al Ghazl Investment And Real Estate Marketing الغزل لالستثمار والتسويق العقاري -  302

س مالها   رة نشاطها.  ،رأاحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش

، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  101262برقم  25255254،قيدت فى  1555550555

مدينةنصر أول -ش البطراوي  1الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

لعقاريالغزل لالستثمار والتسويق ا -  303  Al Ghazl Investment And Real Estate Marketing    شركة  ،  االستثمار

 . والتسويق والتطوير العقارى

 المقاوالت العامة

 مقاوالت التشطيبات الكاملة والمتكاملة -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 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  

،  101262برقم  25255254،قيدت فى  1555550555و الئحته التنفيذية   ،رأس مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

 . عن االستثمار والتسويق والتطوير العقارى
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 127 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 المقاوالت العامة

 مقاوالت التشطيبات الكاملة والمتكاملة -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

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

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

مدينةنصر أول -ش البطراوي  1الئحته التنفيذية ، بجهة :  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و  - 

ه من شركة  ،  التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وج   DOUBLE MONEY دبل مانى -  304

الخارج  ضها في مصر او فيالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ها   مال القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.   ،رأس

، عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  101206برقم  25255254،قيدت فى  0555550555

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ته التنفيذية مع ندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز لها ان ت

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

الساحل -الرمله -شارع النزهه 69  - 

يعية شركة  ،  تقديم االستشارات فى المجاالت البيئة واالجتماعية وفى مجال الطاقة والموارد الطب   MAWAEL موائل -  305

تعلقة بالتقييم والسالمة والصحة المهنية بما فيها نظم االدارة الخاصةبها )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات الم

راق واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األو بمناسبة زيادة رأس المال

مية من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتن 22المالية المنصوص عليها في المادة 

، عن تقديم االستشارات فى المجاالت البيئة  101226برقم  25525025،قيدت فى  1555550555الموارد   ،رأس مالها   

ستشارات واالجتماعية وفى مجال الطاقة والموارد الطبيعية والسالمة والصحة المهنية بما فيها نظم االدارة الخاصةبها )فيما عدا اال

ة عن األوراق واالستحواذ وكذا االستشارات الماليالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

القاهره  -تجمع الخامس ال - 6منطقة  -الحى الرابع  25التنفيذية( .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد ، بجهة : 

 - - الجديده

ات و شركة  ،  البشرية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك   MAWAEL موائل -  306

دمج ن تنغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

ين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان

،قيدت فى  1555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ، عن البشرية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 122610برقم  25255250

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

ين واللوائح قاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانفي الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طب

 - 6منطقة  -الحى الرابع  25والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

القاهره الجديده -التجمع الخامس   - - 

لمائدةكنج باكس لتصنيع مستلزمات ا -  307  KING PACKS    اقامة وتشغيل مصنع -: 2512لسنه  22شركة  ،  نشاط داخل قانون

االستيراد -: 2512لسنه  22لتصنيع مستلزمات المائدة الورقية واطباق و اكواب من الكارتون بالتشكيل نشاط خارج قانون 

 المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فىفى شان سجل  1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -والتصدير. 
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ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

فى ،قيدت  25555550555المنظمة لهذا الغرض. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل   ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات المائدة الورقية -: 2512لسنه  22، عن نشاط داخل قانون  101225برقم  25255250

 تلتزم الشركه باحكام القانون -االستيراد والتصدير. -: 2512لسنه  22واطباق و اكواب من الكارتون بالتشكيل نشاط خارج قانون 

لى المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عفى شان سجل  1922لسنه  121رقم 

افراد التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع االلتزام ب

الغردقه -سيف هيكل  -لحرفين تقسيم ا -/أ 152حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل ، بجهة : عقار رقم  - 

 22شركة  ،   نشاط داخل قانون    DASH CALL PRODUCTIONS                                           داش كول برودكشنز -  308

اكز ت و مرصناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيا-: 2512لسنه 

برمجيات وقواعد أعمال التوصيف والتحليل والتصميم لل -البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .

معلومات أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم ال -البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

لها   إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة   ،رأس ما -التدريب عليها . اإللكترونية وتشغيلها و

صناعة تكنولوجيا المعلومات و -: 2512لسنه  22، عن نشاط داخل قانون  101952برقم  25255256،قيدت فى  4405550555

ير البرمجيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطو االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و

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

إنتاج المحتوي  -ها . ا والتدريب عليتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيله

مدينه نصر -الدور االرضى  -طريق النصر -عمارات مايو  2اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة ، بجهة :  - 

إدخال  -شركة  ،  وبيانات .    DASH CALL PRODUCTIONS                                           داش كول برودكشنز -  309

إنتاج وتطوير  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -بيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .ال

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  . 

ي ذلك براءات شروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما فالم -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.  -

رأس مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم   ، -االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

انات علي الحاسبات وبالوسائل إدخال البي -، عن وبيانات .  101952برقم  25255256،قيدت فى  4405550555مالها   

ها والتدريب إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيل -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -اإللكترونية .

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -عليها .  . 

ي ذلك براءات وعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما فالمشر -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.  -

 2بجهة :  مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم ، -االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

مدينه نصر -الدور االرضى  -طريق النصر -عمارات مايو  - 

زداش كول برودكشن -  310                                            DASH CALL PRODUCTIONS    شركة  ،  علوم الفضاء

 -( 2553لسنه  64واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

التقليدي من  األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى -كنولوجيا المعلومات. إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل ت

ما ومنها إقامة أو صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. نشاط صناعة السين

في ذلك من تصوير   ،رأس مالها    استئجار استوديوهات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما

ة. ) ، عن علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديث 101952برقم  25255256،قيدت فى  4405550555

إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل  -( 2553لسنه  64مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

ما في ذلك رقمنه األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي ب -تكنولوجيا المعلومات. 

مائي أو دور المحتوى العلمي والثقافي والفني. نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل اإلنتاج السين

مدينه نصر -الدور االرضى  -طريق النصر -عمارات مايو  2ا في ذلك من تصوير ، بجهة : العرض أو تشغيلها ، بم - 

شركة  ،  وتحميض وطبع وإنتاج    DASH CALL PRODUCTIONS                                           داش كول برودكشنز -  311

مة تنظيم المؤتمرات والحفالت العا-ترونى عبر االنترنت. التسويق االلك-: 2512لسنه  22وعرض وتوزيع. نشاط خارج قانون 

ومركز مالي مستقل  تصوير الفيديو فيما عدا التصويرتحت الماء. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة-والمعارض فيما عدا السياحية. 
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رها التي الوجوه مع الشركات و غي لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من

 تزاول اعماال شبيهة باعمالها

برقم  25255256،قيدت فى  4405550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

كترونى عبر االنترنت. التسويق االل-: 2512لسنه  22، عن وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع. نشاط خارج قانون  101952

ع االلتزام بافراد تصوير الفيديو فيما عدا التصويرتحت الماء. م-تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض فيما عدا السياحية. -

ن ك باي وجه محسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

 -الدور االرضى  -طريق النصر -عمارات مايو  2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : 

 -مدينه نصر

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    Space key سبيس كى -  312 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات-

- قةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط  

و مراعاه2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة-

 التوريدات العمومية-

 22، عن انشطة من داخل ق  101202برقم  25255254،قيدت فى  0555550555مع االلتزام بافراد حسابات   ،رأس مالها   

2512لسنة  : 

- وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات اقامة  

- قةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط  

و مراعاه5522لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة-

 التوريدات العمومية-

المقطم -41ش  - 0196مع االلتزام بافراد حسابات ، بجهة : منطقة   - 

ة الواردة بقانون االستثمارشركة  ،  مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشط   Space key سبيس كى -  313  

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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و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها  

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

ة ، عن مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشط 101202برقم  25255254،قيدت فى  0555550555نشاطها.انشطة   ،رأس مالها   

 الواردة بقانون االستثمار

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 التنفيذية تلحقها بها  

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

المقطم -41ش  - 0196نشاطها.انشطة ، بجهة : منطقة   - 

2512لسنة  22شركة  ،  من داخل ق    Space key سبيس كى -  314 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات-

- قةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط  

و مراعاه2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة-

 التوريدات العمومية-

 22، عن من داخل ق  101202برقم  25255254،قيدت فى  0555550555س مالها   مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة   ،رأ

2512لسنة  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و الجمالونات-

- قةاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط  

و مراعاه2552لسنة  305زيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم شبه ج  

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 المقاوالت العامة-

 التوريدات العمومية-

المقطم -41ش  - 0196نطقة مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ، بجهة : م  - 

االستثمار العقارى بالمدن  -: 22شركة  ،  انشطة قانون    Khayal Property خيال العقارية لإلستثمار والتسويق العقاري -  315

اه ما ورد عوالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مرا
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 131 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

. تجاره الجمله والتجزئهبالمناطق 2552لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

مع افراد حسابات ماليه  -التوريدات العمومية  -التسويق العقاري  -:  22النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون 

، عن  101942برقم  25255256،قيدت فى  055550555مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار   ،رأس مالها    ومركز مالي

م فيما عدا االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القدي -: 22انشطة قانون 

 306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305ه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعا

 -التسويق العقاري  -:  22. تجاره الجمله والتجزئهبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون 2552لسنة 

 - 30فيال  - 1ستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار ، بجهة : مكتب مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي م -التوريدات العمومية 

مدينه العبور -الحي األول  -ش سليمان الفارسي  -حي التبة - 

شركة  ،  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك    Khayal Property خيال العقارية لإلستثمار والتسويق العقاري -  316

صر او الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م باي وجه من الوجوه مع

 في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة رارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

،  101942برقم  25255256،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مالها او عن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باع

ها اواونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريالتي قد تع  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

الحي األول  -ش سليمان الفارسي  -حي التبة - 30فيال  - 1شرة نشاطها. ، بجهة : مكتب الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا

مدينه العبور - - 

كون شركة  ،  لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان ت   KING PACKS كنج باكس لتصنيع مستلزمات المائدة -  317

تحقيق  كات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها علىلها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

، عن لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز  101225برقم  25255250،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ي قد  شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

لى كافة ل عطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

الغردقه -سيف هيكل  -تقسيم الحرفين  -/أ 152التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار رقم  - 

شركة  ،  تسجيل وتسويق وتجارة    FAMILY HEALTH PHARMACEUTICAL فاميلى هيلث فارماسيوتيكال -  318

مستلزمات األم ئية واألغذية الطبية والعشبية وألبان األطفال والمستحضرات الطبية واألدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذا

ير.التوريدات والطفل ومستحضرات التجميل والكيماويات واألجهزة الطبية وقطع غيارها ومستلزماتها وتصنيع كل ما سبق لدى الغ

ت و ه من الوجوه مع الشركاالعمومية وعلى األخص التوريدات الطبية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وج

غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

، عن تسجيل وتسويق وتجارة المستحضرات الطبية واألدوية البشرية  101929برقم  25255259،قيدت فى  1555550555

جميل والكيماويات غذائية واألغذية الطبية والعشبية وألبان األطفال ومستلزمات األم والطفل ومستحضرات التوالبيطرية والمكمالت ال

دات الطبية. واألجهزة الطبية وقطع غيارها ومستلزماتها وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.التوريدات العمومية وعلى األخص التوري

هااو التي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي

قليوب -أرض الجهينى -شارع الثالثينى 11قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة :   - 

وني عبر األنترنتالتسويق االلكتر -شركة  ،     Kashati Limited كاشاتي المحدودة للتسويق االلكتروني -  319  

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101924برقم  25255259،قيدت فى  155550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لكتروني عبر األنترنتالتسويق اال -عن   

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

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

يها اوسالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

- c16 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب حي الملتقى  32عقار  -الطابق الثاني  - 251مبنى 

ارشيراتون المط -العربي  - 

 -النزهه

يج شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنس   COTTON DّOR  2 قطن دورتو لصناعة الغزل والتريكو الحديث -  320

لجديده يجوز والتريكو الحديث والمالبس الجاهزة تجاره الجمله والتجزئه للغزل والنسيج بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية ا

تي قد ن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او الللشركة ان تكو

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

برقم  25255215،قيدت فى  15555550555ذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   طبقاً ألحكام  القانون و الئحته التنفي

زئه للغزل ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والتريكو الحديث والمالبس الجاهزة تجاره الجمله والتج 101992

وجوه مع ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال والنسيج بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده يجوز للشركة

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ، التنفيذية مع مراعاة ا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام  القانون و الئحته

مصر الجديده -شارع الحرية 23بجهة :   - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة    COTTON DّOR  2 قطن دورتو لصناعة الغزل والتريكو الحديث -  321

،  101992برقم  25255215،قيدت فى  05551555555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -شارع الحرية 23عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - مصر الجديده

 هاف مون المصريه للتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات   شركة  ،  او -  322

ى الشركة ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذل

،  102512برقم  25255215،قيدت فى  195550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن او

ى الشركة الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و

حلوان -ج كورنيش النيل  120الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

يص الالزمة لمباشرة شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ   Rekaz Construction ريكاز لالنشاءات -  323

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  102151برقم  25255211،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

المعادى -المعراج العلوى  4مجاورة  4539بالدور االرضى عقاررقم  B1 الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

التوريدات -المقاوالت العامة -مقاوالت االنشاءات المتكاملة -شركة  ،     Rekaz Construction ريكاز لالنشاءات -  324

ترك باي وجه اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش-القيام باعمال التشطيبات و الديكور -العمومية 

ي الخارج لها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فمن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعما
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ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

مقاوالت -، عن  102151برقم  25255211فى ،قيدت  2555550555القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

هندسية يجوز اعداد التصميمات ال-القيام باعمال التشطيبات و الديكور -التوريدات العمومية -المقاوالت العامة -االنشاءات المتكاملة 

ي قد باعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ضى بالدور االر B1 طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة

المعادى -المعراج العلوى  4مجاورة  4539عقاررقم   - 

 .شركة  ،  االستيراد والتصدير   EZAZ TRADEإزاز للتجارة -  325

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

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

 .القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع

، عن االستيراد والتصدير 102124برقم  25255212،قيدت فى  25555550555 . 

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكامفى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص ال  

 .القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

مشروع التسع  0شركات و غيرها التي تزاول ، بجهة : يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال

مصر الجديده -خلفدار المشاة  -عمارات   - 

 شركة  ،  اعماال شبيهةباعمالها   EZAZ TRADEإزاز للتجارة -  326

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102124برقم  25255212،قيدت فى  25555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مصر الجديده -خلفدار المشاة  -مشروع التسع عمارات  0الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  الحصول على كافة التراخيص  - 
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ركة ان تكون ار ام كاريبو للمطاعم   شركة  ،  اقامة و تشغيل و ادارة مطعم و كافيه ثابت و متنقل فيما عدا العائم يجوز للش -  327

تحقيق  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على

كام القانون و في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او 

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

، عن اقامة و تشغيل و ادارة مطعم و كافيه ثابت و  101920برقم  25255256،قيدت فى  555.10555نشاطها.  ،رأس مالها   

اول اعماال متنقل فيما عدا العائم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تز

الفة او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

1الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل   - FBA17 - الغردقه -الجونه -سوق تمر حنه - 

 كونكورد للشحن   شركة  ،  الشحن البرى للبضائع -  328

 و ال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد

من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى و الدولىالقيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص الالزمهبمزاولة النشاط  . 

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

ها   ،رأس ياو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

، عن الشحن البرى للبضائع 101964برقم  25255259،قيدت فى  055550555مالها     

 و ال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد

هازتنظيم النقل البرى الداخلى و الدولىالقيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص الالزمهبمزاولة النشاط من ج . 

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

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

شبين القناطر -عقاربجوار مستشفى الشاملة - 

 كونكورد للشحن   شركة  ،  او -  329

 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 101964برقم  25255259،قيدت فى  055550555أس مالها   نشاطها.  ،ر  

 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

شبين القناطر -لشاملةنشاطها. ، بجهة : عقاربجوار مستشفى ا - 

ها. ادارة الغردقه للبحث والتنقيب عن المعادن   شركة  ،  البحث والتنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراج -  330

 ومية. يجوزوتشغيل واستغالل المناجم و المحاجر.تسويق وتصدير الخامات التعدينية والمعادن. المقاوالت العامة. التوريدات العم

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحق

، عن البحث والتنقيب  102526برقم  25255211،قيدت فى  055550555ئحته التنفيذية   ،رأس مالها   طبقاً ألحكام القانون و ال

عدينية عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها. ادارة وتشغيل واستغالل المناجم و المحاجر.تسويق وتصدير الخامات الت

ركات و ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشوالمعادن. المقاوالت العامة. التوريدات العمومية. يجو

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا
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خلف معرض ابو  -ئحته التنفيذية ، بجهة : حى الوفاء في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال

الغردقه -زكرى  - 

ركة الغردقه للبحث والتنقيب عن المعادن   شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش -  331

،  102526برقم  25255211قيدت فى ، 055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

نشاطها. ،  عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الغردقه -خلف معرض ابو زكرى  -بجهة : حى الوفاء  - 

2512لسنة  22اخل ق السعودى لتصنيع المواد الغذائية   شركة  ،  انشطة من د -  332 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة و تغليف المواد الغذائية-

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التصدير-

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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

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

لسنة  22 ، عن انشطة من داخل ق 102122برقم  25255212،قيدت فى  0555550555تلحقها بها و ذلك   ،رأس مالها   

2512: 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة و تغليف المواد الغذائية-

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 التصدير-

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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  

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس -الحى االول -كور مول A5 تلحقها بها و ذلك ، بجهة : مكتب  - 

ن واللوائح السعودى لتصنيع المواد الغذائية   شركة  ،  طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القواني -  333

،قيدت فى  0555550555س مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأ

سارية ، عن طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال 102122برقم  25255212

امس التجمع الخ-الحى االول -مول كور A5 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب

القاهرة الجديدة-  - 

ية، والمنتجات السفير للنقل البري للركاب   شركة  ،  النقل المبرد للبضائع والثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراع -  334

 الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات

الجات الخاصةبحفظالحاويات وصوامع الغالل، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والث  

 الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ

 . وتخزين الغالل ،ويدخل ضمن جميع األنشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ الالزمة لمباشرة أى منها
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، عن النقل  102130برقم  25255212،قيدت فى  0555550555ل   ،رأس مالها   النقل البحرى للركاب والبضائع )عدا النق

 المبرد للبضائع والثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات

ت الخاصةبحفظالحاويات وصوامع الغالل، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثالجا  

 الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ

 . وتخزين الغالل ،ويدخل ضمن جميع األنشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ الالزمة لمباشرة أى منها

االزبكيه -ش رمسيس أمام مستشفى الهالل األحمر121بجهة : النقل البحرى للركاب والبضائع )عدا النقل ،  - 

 .(السفير للنقل البري للركاب   شركة  ،  السياحى -  335

 النقل الجماعى البرى للركاب والبضائع )عدا النقل السياحى(

دارجه اال بعد القيوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خ  

 بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

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

،قيدت فى  0555550555في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

، عن السياحى 102130برقم  25255212 ). 

 النقل الجماعى البرى للركاب والبضائع )عدا النقل السياحى(

داال بعد القي وال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه  

 بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي

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

ش رمسيس أمام مستشفى الهالل 121صر او في الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

االزبكيه -األحمر - 

 السفير للنقل البري للركاب   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  336

ى الشركة اللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و

،  102130برقم  25255212،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة 

االزبكيه -ش رمسيس أمام مستشفى الهالل األحمر121الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

2512لسنه  22شركة  ،  نشاط داخل قانون    EXALIMA اكزاليما للتجارة واالستيراد -  337 : 

- 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

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305لصادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق ا  
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 137 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،قيدت فى  25555550555تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين   ،رأس مالها   

2512لسنه  22، عن نشاط داخل قانون  101203برقم  25255254 : 

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

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305بها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادر  

 -المنطقه التاسعة -شارع طه حسين  9تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ، بجهة : 

 -مدينه العبور

 .شركة  ،  أو اللحوم   EXALIMA اكزاليما للتجارة واالستيراد -  338

 .اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف وتجهيز الحاصالت الزراعية والمواد الغذائية

العمرانية  تجاره الجمله والتجزئه لالجهزة والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل واالدوية في المناطق النائية والمجتمعات

 .الجديدة

شغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصهأقامه او اداره وت  

 لالستصالح واالستزراع

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

 .االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية-

، عن أو اللحوم 101203برقم  25255254،قيدت فى  25555550555تلتزم الشركه باحكام القانون   ،رأس مالها    . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف وتجهيز الحاصالت الزراعية والمواد الغذائية

العمرانية  تجاره الجمله والتجزئه لالجهزة والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل واالدوية في المناطق النائية والمجتمعات

 .الجديدة

ل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصهأقامه او اداره وتشغي  

 لالستصالح واالستزراع

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

 .االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية-

مدينه العبور -المنطقه التاسعة -شارع طه حسين  9تلتزم الشركه باحكام القانون ، بجهة :  - 

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125شركة  ،  رقم    EXALIMA اكزاليما للتجارة واالستيراد -  339

 المستوردين

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

لمختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ا  . 

 .التوريدات العمومية-
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 138 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

 25555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125، عن رقم  101203برقم  25255254،قيدت فى   

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

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

 .التوريدات العمومية-

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

 -شارع طه حسين  9للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، بجهة :  يجوز

مدينه العبور -المنطقه التاسعة - 

 شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها   EXALIMA اكزاليما للتجارة واالستيراد -  340

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101203برقم  25255254،قيدت فى  55555055525الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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  

ى الشركة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

مدينه العبور -المنطقه التاسعة -شارع طه حسين  9الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

لسنه  125قم شركة  ،  التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون ر   Impact For Marketing امباكت للتسويق -  341

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 1922

لكترونى التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.ـ التسويق اال

رئيةالدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والم -صدير كافة المنتجات الدعائية عبر االنترنت ـ تسويق وت  

برقم  25255256،قيدت فى  4555550555اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز   ،رأس مالها   

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال  1922لسنه  125رقم  ، عن التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون 101921

تصة ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المخ

 -نتجات الدعائية وتصدير كافة الموبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.ـ التسويق االلكترونى عبر االنترنت ـ تسويق 

 الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية

الكائنه فى الدور االول فى  6اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز ، بجهة : )غرفتين( فى الشقة رقم 

كورنيش النيل ـ 1153العقاررقم   

النيل قصر -جاردن سيتى   - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    Impact For Marketing امباكت للتسويق -  342

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين لسالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اان تندمج في الهيئات ا

 4555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ، عن للشرك 101921برقم  25255256،قيدت فى 

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند
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واللوائح والقرارات  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانينالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 

الكائنه فى  6السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : )غرفتين( فى الشقة رقم 

كورنيش النيل ـ 1153الدور االول فى العقاررقم   

قصر النيل -جاردن سيتى   - 

ماار اس تي فار -  343  R.S.T Pharma   ة شركة  ،  تجارة وبيع وتوزيع األدوية المستحضرات الدوائية والمكمالت الغذائي

كام القانون رقم التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باح -ومستحضرات التجميل والمطهرات واالدوية البيطرية والمستلزمات الطبية 

صول على رية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجا 1922لسنه  125

ان تكون  التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.يجوز للشركة

، عن تجارة  101923برقم  25255259 ،قيدت فى 055550555لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

ة والمستلزمات وبيع وتوزيع األدوية المستحضرات الدوائية والمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات واالدوية البيطري

رية وال ينشئ فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجا 1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -الطبية 

بما ال تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

دينة يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : م

ثان -القاهرة الجديدة  - 21عمارة  - 125مجموعة  -ق الشرقي امام السو 2الرحاب   - 

لى شركة  ،  الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها ع   R.S.T Pharma ار اس تي فارما -  344

بقاً ألحكام تريها او تلحقها بها و ذلك طتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش

 القانون و الئحته التنفيذية

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

تي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ، عن الشركات و غيرها ال 101923برقم  25255259،قيدت فى  055550555،رأس مالها   

ها او تلحقها بها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

 ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اطها. ، الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

ثان -القاهرة الجديدة  - 21عمارة  - 125مجموعة  -امام السوق الشرقي  2بجهة : مدينة الرحاب   - 

حة لشركة  ،  التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مص   Chancellor Brokers شانسلربروكرز للتسويق العقارى -  345

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مر

، عن التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها  101902برقم  25255259،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها   

حقيق ها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

مدينه نصر-امتداد مكرم عبيد-شارع مساكن شباب المهندسين  12نشاطها. ، بجهة :  - - 

ل النقد األجنبى فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  346

وسط( إيه سى أو المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األتحميل 

كس انترناشيونال أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوين

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555يه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   إنك أو أونيكس الشرق األوسط إ

مستحقة لشركة ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال 101221

وعات نيابة أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى

ى أو أى شركة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه س

ش قصر النيل 10تابعة لها. ، بجهة :  - 
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ل النقد األجنبى شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا   فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية -  347

وسط( إيه سى أو تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األ

كس انترناشيونال سبريس إنترناشيونال إنك أو أوينأى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اك

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   

حقة لشركة مست، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال 101221

وعات نيابة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف

ى أو أى شركة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه س

الدور األول - 3صالة الوصول رقم  -جهة : مطار القاهرة الدولى تابعة لها. ، ب  - 

ل النقد األجنبى فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  348

وسط( إيه سى أو ل إنك أو أوينكس )الشرق األتحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونا

كس انترناشيونال أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوين

برقم  25025255،قيدت فى  39295550555إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   

مستحقة لشركة ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال 101221

وعات نيابة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف

ى أو أى شركة مريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سعنه باسم الشركة أ

 - تابعة لها. ، بجهة : ونتر باالس

ل النقد األجنبى فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  349

وسط( إيه سى أو يل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األتحم

كس انترناشيونال أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوين

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555ط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   إنك أو أونيكس الشرق األوس

مستحقة لشركة ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال 101221

وعات نيابة سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه

ى أو أى شركة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه س

بجوار الشبان المسلمين -تابعة لها. ، بجهة : ش كورنيش النيل   - 

ل النقد األجنبى متد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدافرع كانوترافيل لي -  350

وسط( إيه سى أو تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األ

كس انترناشيونال ة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينأى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نياب

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   

مستحقة لشركة ساعدة فى تحصيل المبالغ ال، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل الم 101221

وعات نيابة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف

ى أو أى شركة سعنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه 

المعادى -معادى السرايات  -ش وهيب دوس  1تابعة لها. ، بجهة :   - 

ل النقد األجنبى فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  351

وسط( إيه سى أو تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األ

كس انترناشيونال ويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينأى شركة تابعة لها وتس

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   

مستحقة لشركة النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال 101221

وعات نيابة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف

ى أو أى شركة أونيكس الشرق األوسط إيه سعنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو 

شرم الشيخ -الدور األرضى السوق التجارى الترفيهى المسمى المشربية مول  12، 12تابعة لها. ، بجهة : المحالن رقمى   - 

نقد األجنبى ل الفرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  352

وسط( إيه سى أو تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األ

كس انترناشيونال أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوين
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برقم  25255250،قيدت فى  39295550555يكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   إنك أو أون

مستحقة لشركة ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال 101221

وعات نيابة شرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدفأمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )ال

ى أو أى شركة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه س

قسم سيدى جابر -رشدى  -مكرر ش نيودور  0، 0تابعة لها. ، بجهة :   - 

ل النقد األجنبى فرع كانوترافيل ليمتد فرع اجنبي مساهمة امريكية   شركة  ،  تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدا -  353

وسط( إيه سى أو تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ المستحقة لشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األ

كس انترناشيونال داد المدفوعات نيابة عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينأى شركة تابعة لها وتسويق وس

برقم  25255250،قيدت فى  39295550555إنك أو أونيكس الشرق األوسط إيه سى أو أى شركة تابعة لها.  ،رأس مالها   

مستحقة لشركة األجنبى تحميل المساعدة فى تحصيل المبالغ ال ، عن تنفيذ أعمال السياحة وخدمات السفر واستبدال النقد 101221

وعات نيابة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس )الشرق األوسط( إيه سى أو أى شركة تابعة لها وتسويق وسداد المدف

ى أو أى شركة الشرق األوسط إيه س عنه باسم الشركة أمريكان اكسبريس إنترناشيونال إنك أو أوينكس انترناشيونال إنك أو أونيكس

الدور الثالث -النزهة  -مساكن شيراتون  -ش على جاد الحق  1229تابعة لها. ، بجهة :   - 

جعلها قابلة خيرات مصر المستقبل للزراعات الحديثة   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت -  354

لمستصلحة. ويشترطلالستزراع. واستزراع األراضي ا  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

يع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جم . 

، عن استصالح وتجهيز  102519برقم  25255215،قيدت فى  055550555تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   

ستصلحة. ويشترطاألراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي الم  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم تربية جميع . 

المعادى - 101ش  22تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة :   - 

تاج البيض خيرات مصر المستقبل للزراعات الحديثة   شركة  ،  والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إن -  355

تسمين أو اللحومأو ال . 

 . إقامة المزارع السمكية

 تربيه الخيول

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  
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أس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،ر

أو  ، عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض 102519برقم  25255215،قيدت فى  055550555

مين أو اللحومالتس . 

 . إقامة المزارع السمكية

 تربيه الخيول

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

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

ش  22جهة : تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، ب

المعادى - 101  - 

 شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة   RALPH`S BAKERY رالف للمخبوزات -  356

، عن واللوائح  101224برقم  25255254،قيدت فى  0555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 2 -الدور االرضى  - 0والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

المعادى - 22ش   - 

أنواع  شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع   RALPH`S BAKERY رالف للمخبوزات -  357

 المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع

 المأكوالت والتيك أواي

 تجارة المخبوزات

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  

،قيدت فى  0555550555و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

الكحولية(  ، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 101224برقم  25255254

 وتقديم جميع أنواع

 المأكوالت والتيك أواي

 تجارة المخبوزات

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

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

 - 22ش  2 -الدور االرضى  - 0الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و

 - المعادى

شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها      Sima Val سيما فال -  358

الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ، عن وعلى  101225برقم  25255254،قيدت فى  1555550555

الجماليه -درب الختام  14نشاطها. ، بجهة :  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االوانى المنزلية -: 2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    Sima Val سيما فال -  359

مونيوم و النحاس يكية و تصنيع المستلزمات و االدوات المنزلية من االلالمعدنية وطالئها و تصنيع ادوات المطبخ المعدنية و البالست
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التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام -: 2512لسنة  22اقامة و تشغيل مصنع لحقن و نفخ البالستيك انشطة من خارج ق -

ة الحصول على التراخيص الالزم ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد 1922لسنه  125القانون رقم 

، عن انشطة  101225برقم  25255254،قيدت فى  1555550555لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

معدنية و اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االوانى المنزلية المعدنية وطالئها و تصنيع ادوات المطبخ ال-: 2512لسنة  22من داخل ق 

البالستيك انشطة  اقامة و تشغيل مصنع لحقن و نفخ-يكية و تصنيع المستلزمات و االدوات المنزلية من االلمونيوم و النحاس البالست

، وال ينشئ تأسيس الشركة  1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -: 2512لسنة  22من خارج ق 

 14الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ، بجهة :  اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد

الجماليه -درب الختام  - 

مركز شركة  ،  ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة و   Sima Val سيما فال -  360

لشركات و ستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع امالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اال

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

ين واللوائح القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام

، عن ال يخل باحكام القوانين المنظمة  101225برقم  25255254،قيدت فى  1555550555والقرارات السارية   ،رأس مالها   

ركة ان تكون لها ن االستثمار. يجوز للشلهذا الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانو

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و حغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً أل

الجماليه -درب الختام  14الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة :  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به -شركة  ،     Kon For Trading & contracting كون للتجارة و المقاوالت -  361

وميةقانونا / التوريدات العم  

 المقاوالت العامة-

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية-

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

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

التجارة العامة -، عن  101219برقم  25255254،قيدت فى  25555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة-

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية-

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  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

النزهه -ش الدكتورمحمد ابوستيت  15يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :  - 

جوه مع الشركات شركة  ،  او تشترك باي وجه من الو   Kon For Trading & contracting كون للتجارة و المقاوالت -  362

 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  
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 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع  101219برقم  25255254،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،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  

 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  

النزهه -ش الدكتورمحمد ابوستيت  15نشاطها. ، بجهة :  - 

م تلتز -شركة  ،  التوكيالت التجاريه.   GRANADA CONSTRUCTION                                         غرناطة لالنشاءات -  363

اولة له التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزفى شان تنظيم اعمال الوكا 1922لسنه  125الشركه باحكام القانون رقم 

مة لهذا غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظ

 . الغرض

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة بشان شركات ا 2512لسنة  355إدارة المشروعات الهندسية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 و اجراءات

برقم  25255250،قيدت فى  0555550555الترخيص بها التوريدات العمومية. المقاوالت العامة والمتخصصة   ،رأس مالها   

لوكاله التجاريه ، فى شان تنظيم اعمال ا 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -، عن التوكيالت التجاريه. 101232

 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

ات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة بشان شرك 2512لسنة  355إدارة المشروعات الهندسية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 و اجراءات

شارع مصطفى  - 165/22بلوك  - 21فيال  - 3الترخيص بها التوريدات العمومية. المقاوالت العامة والمتخصصة ، بجهة : شقه 

  عصمت متفرع من شارع مصطفى

مدينه العبور -الحى الخامس  -يونس  - 

شركة  ،  والمتكاملة. يجوز للشركة    GRANADA CONSTRUCTION                                         غرناطة لالنشاءات -  364

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع

ذلك طبقاً  تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان

كافة  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

، عن والمتكاملة.  101232م برق 25255250،قيدت فى  0555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

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

و ذلك لحقها بها قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

شارع مصطفى عصمت متفرع من شارع  - 165/22بلوك  - 21فيال  - 3التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

  مصطفى

مدينه العبور -الحى الخامس  -يونس  - 

شركة  ،  تقيم الخدمات اللوجيستية من الشحن    Hellman World Wide Logistics هيلمن وورلد وايد لوجيستيكس -  365

البري للركاب  البري والبحري والجوي والتفريغ والتخليص الجمركي النقل البرى للبضائع والدولي وال يتم مزاولة نشاط النقل
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مزاولة النشاط خدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بوالبضائع والمهمات و

الكيماويات  من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي النقل البحرى البضائع إقامة وتشغيل وادارة مخازن البضائع )عدا مخازن

،قيدت فى  155555550555مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   والمواد الخطرة(يجوز للشركة ان تكون لها 

جمركي النقل ، عن تقيم الخدمات اللوجيستية من الشحن البري والبحري والجوي والتفريغ والتخليص ال 101222برقم  25255250

مصري أو همات وخدمات النقل داخل القطر الالبرى للبضائع والدولي وال يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والم

لي النقل البحرى خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدو

ة او ن لها مصلحالبضائع إقامة وتشغيل وادارة مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(يجوز للشركة ان تكو

المعادى -سرايات المعادي  - 12تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : ش   - 

شركة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    Hellman World Wide Logistics هيلمن وورلد وايد لوجيستيكس -  366

الفة او لخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

 تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  101222برقم  25255250،قيدت فى  551555555505،رأس مالها   

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

 تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

المعادى -سرايات المعادي  - 12بجهة : ش   - 

22شركة  ،  أنشطةداخل قانون    FLORENTINE FOODS فلورنتين لألغذية -  367 -: 

- وتعبئة األيس كريم الخام والشوكوالتهاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  . 

 .تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة-

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .التسويق اإللكترونى لمنتجات الشركة-

 . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

،  101222برقم  25255250،قيدت فى  2555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

22عن أنشطةداخل قانون  -: 

- األيس كريم الخام والشوكوالتهاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  . 

 .تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة-

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .التسويق اإللكترونى لمنتجات الشركة-

 . مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

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

التجمع -المنطقة الثالثة-الحى الرابع-الدور االرضى 245او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة : فيال 

القاهرة الجديدة-الخامس  - 
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ورنتين لألغذيةفل -  368  FLORENTINE FOODS   ها اوشركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101222برقم  25255250،قيدت فى  2555550555زمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الال

 عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

الشركة  ىتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

التجمع -المنطقة الثالثة-الحى الرابع-الدور االرضى 245الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال 

القاهرة الجديدة-الخامس  - 

شركة  ،  تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما    SUPPORT ALL سابورت اوول للتكنولوجيا وريادة االعمال -  369

وز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اويج  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101209برقم  52502525،قيدت فى  125550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 شارع تنفيذ االحكام متفرع من شارع الخمسين -د برج الفتح  3الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحصول على كافة التراخيص 

زهراء المعادى-الرئيسى   - 

االتصاالت وخدمات االنترنت -شركة  ،     SUPPORT ALL سابورت اوول للتكنولوجيا وريادة االعمال -  370  

مالحاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األع - . 

 .اقامه وتشغيل واداره مراكز االتصاالت )الكول سنتر(-

 .التجارة االلكترونية عبر االنترنت-

 .التسويق-

 .التوريدات العمومية-

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية-

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

االتصاالت وخدمات  -، عن  101209برقم  25255250،قيدت فى  125550555او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

 االنترنت

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

- ه وتشغيل واداره مراكز االتصاالت )الكول سنتر(اقام . 

 .التجارة االلكترونية عبر االنترنت-

 .التسويق-

 .التوريدات العمومية-

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-
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 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية-

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

زهراء المعادى-شارع تنفيذ االحكام متفرع من شارع الخمسين الرئيسى  -د برج الفتح  3او التي قد تعاونها على ، بجهة :   - 

ك ات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترشركة  ،  التوريد   Med Wear ميد وير للتوريدات العمومية -  371

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ته التنفيذية مع حكام القانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً أل

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

و ، عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا 101955برقم  25255256،قيدت فى  1555550555مالها   

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

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

مصر الجديده -الماظة -عبد المنعم حافظ  31نشاطها. ، بجهة :   - 

شريةشركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد الب   NABTAنبتة لتنمية الموارد البشرية -  372  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 .التوريدات العمومية -

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

، عن اقامة  101993برقم  25255215،قيدت فى  155550555فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء   ،رأس مالها   

عداد وتدريب وتنمية الموارد البشريةوتشغيل مركز ال  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

 .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

مدينه نصر -الحى الثامن  -شرق المنطقة السادسة -مساكن اطلس  43فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء ، بجهة :  - 

لتنمية الموارد البشرية نبتة -  373 NABTA   شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101993برقم  25255215،قيدت فى  155550555طها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشا

 عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه  -الحى الثامن  -شرق المنطقة السادسة -مساكن اطلس  43اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحصول على كافة التر

 -نصر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شركة  ،  رقم    NABTAنبتة لتنمية الموارد البشرية -  374  

الالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج الس . 

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

 . إقامة المزارع السمكية

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

برقم  25255215،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305، عن رقم  101993  

أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت  . 

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

 . إقامة المزارع السمكية

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

الحى  -شرق المنطقة السادسة -مساكن اطلس  43او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : 

مدينه نصر -الثامن  - 

اعمالهايهةبجولدن براند للتجارة والتنمية والتوريدات العمومية   شركة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب -  375  

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101269برقم  25255250،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ول اعماال شبيهةباعمالهاعن 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه نصر -حى السفارات  -شارع مكه - 1شقه  - 2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

 البحيري للدهانات   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  376

 التصدير -

 بيع الدهانات -

 بيع لوازم ومستلزمات الديكور -

االنشاءات واعمال التشطيبات والديكور مقاوالت  

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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،قيدت فى  1505550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 101912برقم  25255256  

 التصدير -

 بيع الدهانات -

 بيع لوازم ومستلزمات الديكور -

نشاءات واعمال التشطيبات والديكورمقاوالت 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  

 -هرة النادي برج ز -قها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : اخر شارع النادي تلح

طنطا -امام طنطا سكان   - 

مباشرة البحيري للدهانات   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل -  377

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  101912برقم  25255256،قيدت فى  1505550555نشاطها.  ،رأس مالها   

نطاط -امام طنطا سكان  -برج زهرة النادي  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : اخر شارع النادي   

- 

3الدوات الكهربائيه ثرى باور لتوريد ا -  378 POWER     ،  تجاره و توريد االدوات الكهربائيه-شركة  

 التوريدات العمومية-

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

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

تجاره و توريد االدوات الكهربائيه-، عن  101954برقم  25255256،قيدت فى  105550555نشاطها.  ،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 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  

الدور االول بعد االرضى-جيلى مول -ش سليمان الحلبى  10 -30نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

ه. يجوز شركة دار الصفوة لالبحاث العلمية.   شركة  ،  الطباعة لدى الغير. نشر وتوزيع الكتب. اعداد األبحاث العلمي -  379

ي قد جه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

، عن الطباعة لدى  101953برقم  25255256،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   
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ع الشركات ن الوجوه مالغير. نشر وتوزيع الكتب. اعداد األبحاث العلميه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

ا ان تندمج و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

لوائح انين والفي الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

خلف  -أ شارع البيطار 16والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

الدرب االحمر -جامع االزهر - 

التوريدات العمومية -عز فودز   شركة  ،   -  380  

 تجارة وتوزيع جميع المواد الغذائيةبكافة أنواعها -

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

ى الشركة ذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

،  101992برقم  25255215،قيدت فى  255550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

التوريدات العمومية -عن   

 تجارة وتوزيع جميع المواد الغذائيةبكافة أنواعها -

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  

ى الشركة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 

مدينه العبور -الحي الرابع  - 19501بلوك  - 15الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقاررقم  - 

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات -22ن انشطة قانو -حسام عبدالمجيد عبدالرحمن االكشر وشريكته   شركة  ،   -  381

راررئيس العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بق

التطوير  -: -22انشطة خارج قانون  - 2552لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

انين واللوائح العقارى مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القو

،قيدت  15555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق -22انشطة قانون  -، عن  102554برقم  52152525فى 

لسنة  305النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

التطوير العقارى مع االلتزام بإفراد  -: -22انشطة خارج قانون  - 2552لسنة  063وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552

ارية وعلى حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس

الدور الثانى  - 02عمارة  - 15اللوتس  -ة : عمارات اللوتس الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجه

القاهره الجديدة -التجمع الخامس  - 23شقة  -  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  -شركة  ،     RAAC for Trading and Engineering راك للتجارة والهندسة -  382

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ  1922لسنه  125باحكام القانون رقم  التوكيالت التجارية تلتزم الشركه -به قانونا 

بما ال تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

واالستشارات  الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية التصدير تقديم االستشارات -يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

برقم  25255215،قيدت فى  3555550555والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ   ،رأس مالها   

 125ن رقم ه باحكام القانوالتوكيالت التجارية تلتزم الشرك -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -، عن  101995

على  فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول 1922لسنه 

قديم التصدير ت -التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

أس المال واالستحواذ ، ت الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة راالستشارا

المرحلة - 153مجموعة رقم  - 1ي 12بالعمارةرقم  -بالطابق الرابع علوي  - 42بجهة : وحدة رقم   
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القاهره الجديدة -الرحاب  -الخامسة   - - 

تجارة والهندسةراك لل -  383  RAAC for Trading and Engineering    شركة  ،  وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية

 ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

جهيز ت -ملة المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكا -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22المنصوص عليها في المادة 

ية مقاوالت اعمال التشطيبات الداخل -االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( 

أجير ت -توريد كافة مستلزمات ومهمات وأجهزة المطاعم والمطابخ.  -اعداد التصميمات الهندسية للمطاعم والمطابخ.  -والخارجية. 

، عن وكذا االستشارات المالية عن  101995برقم  25255215،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   المعدات )فيما عد   

 األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

جهيز ت -ملة المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكا -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22المنصوص عليها في المادة 

ية مقاوالت اعمال التشطيبات الداخل -االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( 

أجير ت -توريد كافة مستلزمات ومهمات وأجهزة المطاعم والمطابخ.  -اعداد التصميمات الهندسية للمطاعم والمطابخ.  -والخارجية. 

المرحلة - 153مجموعة رقم  - 1ي 12بالعمارةرقم  -بالطابق الرابع علوي  - 42بجهة : وحدة رقم المعدات )فيما عد ،   

القاهره الجديدة -الرحاب  -الخامسة   - - 

ة وبماهيلث بيور فارما   شركة  ،  غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختص -  384  

قوانين المنظمة لهذا الغرضال يخل باحكام 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  

و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها   

، عن  101260برقم  25255250،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

نين المنظمة لهذا الغرضال يخل باحكام القوا  

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

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الدور الثاني  - 3مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة  - 

نقل مزاولةنشاط ال شركة  ،  توصيل الطلبات وشحن البضائع. وال يتم   E3MEL ORDER اعمل اوردر للشحن والتوصيل -  385

 البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه إال بعد القيد

كز العداد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلى والدولى.اقامة وتشغيل مر

اقامه وتشغيل وإدارة مراكز .• اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .• شروعات إدارة الم• وتدريب وتنمية الموارد البشرية 

بشان شركات االدارة الفندقيه   ،رأس مالها    2512لسنة  355االتصاالت )الكول سنتر(.مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

ري يتم مزاولةنشاط النقل الب ، عن توصيل الطلبات وشحن البضائع. وال 101926برقم  25255256،قيدت فى  05555550555

 للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه إال بعد القيد

كز العداد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلى والدولى.اقامة وتشغيل مر

اقامه وتشغيل وإدارة مراكز .• اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .• المشروعات  إدارة• وتدريب وتنمية الموارد البشرية 
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/ أ  13و  12بشان شركات االدارة الفندقيه ، بجهة :  2512لسنة  355االتصاالت )الكول سنتر(.مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

المعادى الجديدة -ش احمد كامل   - - 

شركة  ،  و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز    E3MEL ORDER اعمل اوردر للشحن والتوصيل -  386

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن و وفقا لما ورد  101926برقم  25255256،قيدت فى  05555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ا التي بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

والقرارات السارية  و تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة ا

المعادى الجديدة -/ أ ش احمد كامل  13و  12وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - 

ت التجاريةساك للتوكيال -  387  SAK     ،  المقاوالت العامة -شركة  

 .التوكيالت التجاريه -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

ت المختصة وبماالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجها  

 ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

 التوريدات العمومية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

المقاوالت العامة -، عن  101945برقم  25525625،قيدت فى  25555550555  

 .التوكيالت التجاريه -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

لمختصة وبماالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ا  

 ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

 التوريدات العمومية

 - THEVيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : مول

 - -العاصمة االدارية - R7 الحى السكنى - N4 قطعه

 شركة  ،  شبيهةباعمالها   SAK ساك للتوكيالت التجارية -  388

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  
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، عن شبيهةباعمالها 101945برقم  25255256،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

يها اوتندمج في الهيئات السالفة او تشتراو 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

 - -العاصمة االدارية - R7 الحى السكنى - N4 قطعه - THEVنشاطها. ، بجهة : مول

 .القبطان للتوريدات البحريه   شركة  ،  التوريدات البحرية -  389

 .األشغال البحرية

 .التوكيالت المالحية

 .صيانة وإصالح السفن خارج األحواض الجافة والعائمة

 .تموين السفن

 .التوريدات العمومية

 .اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات )الثابتة(

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  

، عن التوريدات البحرية 101960برقم  25255259،قيدت فى  2055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   ،رأس مالها    . 

 .األشغال البحرية

 .التوكيالت المالحية

 .صيانة وإصالح السفن خارج األحواض الجافة والعائمة

 .تموين السفن

 .التوريدات العمومية

غيل و ادارة المطاعم و الكافتريات )الثابتة(اقامة و تش . 

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  

سفاجا -الدور االرضى  -بجوار مكتب شركة السالم للعبارات  -تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ، بجهة : شارع الميناء   - 

ارات السارية القبطان للتوريدات البحريه   شركة  ،  القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر -  390

برقم  25255259،قيدت فى  2055550555صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وعلى الشركة الح

ل على كافة ، عن القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو 101960

اجاسف -الدور االرضى  -بجوار مكتب شركة السالم للعبارات  -ارع الميناء التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش  - 
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شركة  ،  التسويق العقارى . تقديم االستشارات    Escrow Real Estate  Marketing ايسكرو للتسويق العقاري -  391

ستحواذ وكذا بمناسبة زيادة رأس المال واالالعقارية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 2512لسنة  355رى رقم سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . إدارة األصول العقارية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزا

برقم  25255259،قيدت فى  0555550555بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   ،رأس مالها   

ات المتعلقة ، عن التسويق العقارى . تقديم االستشارات العقارية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراس 101909

ي مجال بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف بالتقييم

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . إدارة األصول العقارية إدارة  22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات ،  2512لسنة  355ارى رقم المشروعات مع مراعاه القرار الوز

القاهره الجديدة -التجمع الخامس  -مجمع البنوك  - 145بجهة : قطعة   - - 

لها شركة  ،  الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون    Escrow Real Estate  Marketing ايسكرو للتسويق العقاري -  392

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

، عن الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها  101909برقم  25255259،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

حقيق يرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

القاهره الجديدة -التجمع الخامس  -مجمع البنوك  - 145نشاطها. ، بجهة : قطعة   - - 

ها شركة  ،  التأجير التمويلي(يجوز للشركة ان تكون ل   RAAC for Trading and Engineering راك للتجارة والهندسة -  393

حقيق ترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تش

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

، عن التأجير التمويلي(يجوز للشركة ان تكون لها  101995برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

حقيق تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  كة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

المرحلة - 153مجموعة رقم  - 1ي 12بالعمارةرقم  -بالطابق الرابع علوي  - 42نشاطها. ، بجهة : وحدة رقم   

القاهره الجديدة -الرحاب  -الخامسة   - - 

ية المحالت والموالت التجارية واالدارفورسيزون أركريت جروب للتطوير العقاري   شركة  ،  اقامة وادارة وتشغيل  -  394

رافق واعدادها شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالم -االستثمار والتسويق والتطوير العقارى 

يه لتمليكها او والترفيه للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه

ادارة  -ة البيع بالعمول -الوساطة العقارية  -ادارة االصول العقارية  -تاجيرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير 

 ، عن اقامة وادارة وتشغيل 102596برقم  25255211،قيدت فى  2455550555المشروعات فيما عدا الفندقية   ،رأس مالها   

بهدف  شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى -المحالت والموالت التجارية واالدارية االستثمار والتسويق والتطوير العقارى 

ت السكنيه تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدا

 -لعقارية ادارة االصول ا -ه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير والتجاريه واالداري

تقسيم النصر  -طريق النصر -أ 0قطعة  - 4ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية ، بجهة : عمارة  -البيع بالعمولة  -الوساطة العقارية 

مدينه نصر -للسيارات  - 

الشراف ا -انشطة البناء لالسكان العائلي واالداري والتجاري  -فورسيزون أركريت جروب للتطوير العقاري   شركة  ،   -  395

اعادة الهيكلة االدارية للشركات -على تنفيذ المشروعات   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 155 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وسائل ية واالعالن بكافة الالوساطة التجارية الدعا -التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

التراخيص  المسموعة والمقروءة والمرئية إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار

ا  س مالهالالزمة لكل معرض على حدة(.تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بالمرافق والخدمات يجوز للشركة   ،رأ

 االشراف على -انشطة البناء لالسكان العائلي واالداري والتجاري  -، عن  102596برقم  25255211،قيدت فى  2455550555 

اعادة الهيكلة االدارية للشركات -تنفيذ المشروعات   

وسائل الوساطة التجارية الدعاية واالعالن بكافة ال -التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

التراخيص  المسموعة والمقروءة والمرئية إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار

هة : حدة(.تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بالمرافق والخدمات يجوز للشركة ، بجالالزمة لكل معرض على 

مدينه نصر -تقسيم النصر للسيارات  -طريق النصر -أ 0قطعة  - 4عمارة  - 

شركات مع ال فورسيزون أركريت جروب للتطوير العقاري   شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه -  396

ا ان تندمج و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  2455550555لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وا

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  102596برقم  25255211

الفة او تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

تقسيم النصر  -طريق النصر -أ 0قطعة  - 4. ، بجهة : عمارة الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

مدينه نصر -للسيارات  - 
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MANAGEMENT     ،  اعداد التصميمات الهندسية-شركة  

- قاوالت العامةالم . 

 .مقاوالت األعمال الكهروميكانيكية-

 . االشراف على تنفيذ المشروعات-

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 .التوريدات العمومية-

 التصدير والتوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125كه باحكام القانون رقم تلتزم الشر  

،قيدت فى  1555550555اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

اعداد التصميمات الهندسية-، عن  102161برقم  25255212  

- ت العامةالمقاوال . 

 .مقاوالت األعمال الكهروميكانيكية-

 . االشراف على تنفيذ المشروعات-

 إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 156 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .التوريدات العمومية-

 التصدير والتوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125حكام القانون رقم تلتزم الشركه با  

-1100مربع -شارع عمربن الخطاب 0اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة ، بجهة : 

النزهه -مساكن شيراتون  - 

تكيميت للمقاوالت وإدارة المشروعا -  398                          KEMET         CONTRACTING            AND PROJECT               

MANAGEMENT   شركة  ،  غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل 

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

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

، عن غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل 102161برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 .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  

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

النزهه -مساكن شيراتون -1100مربع -شارع عمربن الخطاب 0نشاطها. ، بجهة :  - 

صناعةتكنولوجيا المعلومات و -1: 22داخل قانون االستثمار شركة  ،  انشطة   DKILO دكيلو مصر لتكنولوجيا المعلومات -  399

 االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد - 2البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات - 3تطبيقات بمختلف أنواعها . البيانات وال

 1555550555إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت   ،رأس مالها   - 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما -1: 22ةداخل قانون االستثمار ، عن انشط 102254برقم  25255213،قيدت فى 

 تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد - 2البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات - 3لتطبيقات بمختلف أنواعها . البيانات وا

 -الشيراتون  -م  22إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت ، بجهة : - 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

النزهه -المنطقة السادسة -مصر للتعمير - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل - 0شركة  ،  وصورة وبيانات .    DKILO دكيلو مصر لتكنولوجيا المعلومات -  400

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب - 2أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . - 6اإللكترونية .
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 157 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

المشروعات - 15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 9والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  أعمال التوصيف- 2عليها . 

إقامة شبكات نقل - 11التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

، عن وصورة  102254برقم  25255213،قيدت فى  1555550555أس مالها   الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات   ،ر

 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .- 6إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .- 0وبيانات . 

تنفيذ و - 9والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  أعمال التوصيف- 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . - 2

ختراع و المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات اال- 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

 -الشيراتون  -م  22هة : إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات ، بج- 11النماذج و الرسوم الصناعية . 

النزهه -المنطقة السادسة -مصر للتعمير - 

كما شركة  ،  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,   DKILO دكيلو مصر لتكنولوجيا المعلومات -  401

ع مراعاة احكام القانون و الئحته التنفيذية م يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

,كما ، عن او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  102254برقم  25255213،قيدت فى  1555550555

ع مراعاة احكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

 -م  22القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

النزهه -المنطقة السادسة -للتعمير مصر -الشيراتون  - 

: 2512لسنة  22شركة  ،   انشطةداخل قانون االستثماررقم    EngCo For Computer System  انجيكو لنظم الحاسبات -  402

ج تاج البرامأعمال تصميم وإن -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

تروني بصوره إنتاج المحتوي اإللك -والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

تصميم لنظم أعمال التوصيف وال -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. -المختلفة من صوت وصورة وبيانات. 

برقم  25255211،قيدت فى  055550555إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها   ،رأس مالها    -. الحاسبات بمختلف أنواعها

نات : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيا2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102526

لكترونية وتشغيلها والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإلأعمال تصميم وإنتاج البرامج  -والتطبيقات بمختلف أنواعها.

حاسبات إدخال البيانات علي ال -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -والتدريب عليها. 

ة وتشغيلها ، إنتاج وتطوير النظم المدمج -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -وبالوسائل اإللكترونية.

روض الفرج-ش ترعة جزيرة بدران  3بجهة :   - 

أعمال التوصيف والتصميم  -شركة  ،  والتدريب عليها.    EngCo For Computer System  انجيكو لنظم الحاسبات -  403

لبيانات وتقديم إقامة شبكات نقل الصوت والصورة وا - تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات. -لشبكات نقل وتداول البيانات.

تصاالت اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات اال -خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.

إنشاء  -يون. والتليفزالسلكيه والالسلكيه واالقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه 

،قيدت فى  055550555وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت   ،رأس مالها   

وادارة  تنفيذ -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات. -، عن والتدريب عليها.  102526برقم  25255211

صول علي إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الح -لبيانات. شبكات نقل وتداول ا

لصناعيةبعد اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه واالقمار ا -ترخيص من الجهات المعنية.

ات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراس -االذاعه والتليفزيون. الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك 

روض الفرج-ش ترعة جزيرة بدران  3المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت ، بجهة :   - 

 22شركة  ،  وتطويرها.انشطة خارج قانون االستثماررقم    EngCo For Computer System  انجيكو لنظم الحاسبات -  404

ركيب : توريد وصيانة اجهزة الحاسب االلى وماكينات التصوير والطابعات والماسح الضوئى والفاكسات.توريد وت2512نة لس

متنقلة لما البوابات االلكترونية( والصيانة ال -اجهزه االنذار -االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة

مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل  2553لسنه  64لدفاع واالنتاج الحربى رقم مع مراعاة قرار وزير ا -سبق.

 25255211،قيدت فى  055550555لكل نشاط على حدة.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس مالها   

: توريد وصيانة اجهزة الحاسب االلى وماكينات 2512سنة ل 22، عن وتطويرها.انشطة خارج قانون االستثماررقم  102526برقم 

)كاميرات  التصوير والطابعات والماسح الضوئى والفاكسات.توريد وتركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من

 64حربى رقم الدفاع واالنتاج المع مراعاة قرار وزير  -البوابات االلكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق. -اجهزه االنذار -المراقبة
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حة او مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.يجوز للشركة ان تكون لها مصل 2553لسنه 

روض الفرج-ش ترعة جزيرة بدران  3تشترك باي وجه ، بجهة :   - 

كة  ،  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول شر   EngCo For Computer System  انجيكو لنظم الحاسبات -  405

ات السالفة او اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

السارية وعلى  انين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

برقم  25255211،قيدت فى  055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ي ، عن من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ف 102526

و الئحته  و في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر ا

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

روض الفرج-جزيرة بدران ش ترعة  3نشاطها. ، بجهة :   - 

قرارات الوتال مصر للزجاج   شركة  ،  طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال -  406

،قيدت فى  1555550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

سارية ، عن طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال 102155برقم  25255211

القاهره -مدينتى  -63مجموعه  63عمارة  11وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

 - الجديده

نظمة التيار الخفيفستار تكنولوجى ال -  407  STAR                 TECHNOLOGY           FOR                  LIGHT CURRENT 

SYSTEMS   ة او شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالف

السارية وعلى  ئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال

برقم  25255211،قيدت فى  25555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تريها او في الهيئات السالفة او تش ، عن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 102522

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

رمدينه نص -شارع الفريق اول على عامر -مكرر 10الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد -شركة  ،     Royal Crown رويال كراون للتدريب -  408

 .البشرية

 اقامه و تنظيم البرامج التدريبيه فى مجال الجوده و السالمه و الصحه المهنيه و البيئيه و سالمه الغذاء و التحسين-

عالمات الجوده الدوليه المستمر و النظم االداريه و  

 اعداد الدراسات و االبحاث العلميه-

 اداره المشروعات عدا االدارة الفندقية-

 اعداد الدراسات التسويقيه-

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

اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و -، عن  102125برقم  25255212،قيدت فى  555505550او التي قد   ،رأس مالها   

 .تنمية و تدريب الموارد البشرية

 اقامه و تنظيم البرامج التدريبيه فى مجال الجوده و السالمه و الصحه المهنيه و البيئيه و سالمه الغذاء و التحسين-

لجوده الدوليهالمستمر و النظم االداريه و عالمات ا  

 اعداد الدراسات و االبحاث العلميه-

 اداره المشروعات عدا االدارة الفندقية-
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 اعداد الدراسات التسويقيه-

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

المعادى-حدائق المعادى  -162ش  0او التي قد ، بجهة : عقار   - 

ن شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا   Royal Crown رويال كراون للتدريب -  409

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 

،  102125برقم  25255212،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ئات السالفة او تشتريها اوعن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المعادى-حدائق المعادى  -162ش  0الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار   - 

صص للتوريدات العمومية   شركة  ،  التوريدات العموميةالمتخ -  410 . 

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102141برقم  25255212،قيدت فى  551555505الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 .عن التوريدات العمومية

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المعادى -سرايات المعادى  - 205شارع  - 30عقار  - 15الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه   

- 

 الفاش جروب الدارة المشروعات   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  411

افة ، عن السارية وعلى الشركة الحصول على ك 102132برقم  25255212،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

مدينه السادات -الحى الثانى  - 0قطعة  - 1نشاطها. ، بجهة : شقه   - 

شركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات    ASASY FOR DIGITAL CONTENT اساسى إلنتاج المحتوى االلكترونى -  412

والقرارات السارية  لقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ا

برقم  25255254،قيدت فى  1555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

حته التنفيذية لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ، عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت 101251

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

مدينه نصر -المنطقة العاشرة  - 12بلوك  9بجهة : قطعه  - 
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لمعلوماتدي اي تك مصر لتكنولوجيا ا -  413  DiTech Egypt Information Technology     ،  صناعةتكنولوجيا -1شركة

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

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - م للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصمي  . 

3 - يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -1، عن  101925برقم  25255259،قيدت فى  25550555لها   إدخال   ،رأس ما

 بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - مجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبر  . 

3 - يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - مدينه نصر -المنطقة السادسة -د توفيق وهبهش محم2إدخال ، بجهة :  - 

شركة  ،  البيانات علي    DiTech Egypt Information Technology دي اي تك مصر لتكنولوجيا المعلومات -  414

 . الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 . 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

11 - صناعيةاالختراع و النماذج و الرسوم الالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات   . 

12 - ، عن  101925برقم  25255259،قيدت فى  25550555إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات   ،رأس مالها   

 . البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

7 - تطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج و  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - صناعيةالنماذج و الرسوم ال المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 161 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

12 - مدينه نصر -المنطقة السادسة -ش محمد توفيق وهبه2إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ، بجهة :  - 

شركة  ،  وتقديم خدمات القيمة    DiTech Egypt Information Technology دي اي تك مصر لتكنولوجيا المعلومات -  415

علي ترخيص من الجهات المعنية المضافةبعد الحصول . 

 اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول- 13

 على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

14 - ي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات الت  

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

15 - ، عن وتقديم خدمات القيمة  101925برقم  25255259،قيدت فى  25550555إنشاء وإدارة مراكز   ،رأس مالها   

خيص من الجهات المعنيةالمضافةبعد الحصول علي تر . 

 اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول- 13

 على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

14 - علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم   

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

15 - مدينه نصر -المنطقة السادسة -ش محمد توفيق وهبه2إنشاء وإدارة مراكز ، بجهة :  - 

شركة  ،  التدريب إلعداد    DiTech Egypt Information Technology دي اي تك مصر لتكنولوجيا المعلومات -  416

 الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال- 17

18 - حتوى العلمي األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه الم

 .والثقافي والفني

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

، عن التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل  101925برقم  25255259،قيدت فى  25550555الها   او التي قد   ،رأس م

 تكنولوجيا المعلومات

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال- 17

18 - حتوى العلمي نشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه الماأل

 .والثقافي والفني

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

مدينه نصر -المنطقة السادسة -مد توفيق وهبهش مح2او التي قد ، بجهة :  - 
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شركة  ،  تعاونها على تحقيق    DiTech Egypt Information Technology دي اي تك مصر لتكنولوجيا المعلومات -  417

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة حكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً أل

، عن  101925برقم  25255259،قيدت فى  25550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه نصر -سادسةالمنطقة ال -ش محمد توفيق وهبه2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 . درة العرب لالستثمار العقارى والمقاوالت   شركة  ،  االستثمار العقارى -  418

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 مقاوالتصيانة المبانى -

 . مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل -

عدراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بشراء وبيع وتاجير وامتالك اال -  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

، عن االستثمار العقارى 102516برقم  25255215،قيدت فى  055550555لمواد   ،رأس مالها   تجارة المستلزمات وا -  . 

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -

 مقاوالتصيانة المبانى -

 . مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل -

عدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهد -  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

التجمع االول -الدور االرضى  - 1شقةرقم  - 3شارع شرق االكاديميه  - 2جهة : فيال تجارة المستلزمات والمواد ، ب -  - 

 درة العرب لالستثمار العقارى والمقاوالت   شركة  ،  والمعدات واالدوات الالزمة للبناء -  419

واالخشاباقامة وتشغيل المحالت التجارية الخاصةببيع السيراميك والقيشانى وحديد التسليح واالسمنت  -  

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  

 055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

، عن والمعدات واالدوات الالزمة للبناء 102516برقم  25255215،قيدت فى   

وحديد التسليح واالسمنت واالخشاب اقامة وتشغيل المحالت التجارية الخاصةببيع السيراميك والقيشانى -  

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

شارع  - 2ال ها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : فيتلحق

التجمع االول -الدور االرضى  - 1شقةرقم  - 3شرق االكاديميه   - 

زمة الحصول على كافة التراخيص الال درة العرب لالستثمار العقارى والمقاوالت   شركة  ،  السارية وعلى الشركة -  420

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على  102516برقم  25255215،قيدت فى  055550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ولالتجمع اال -الدور االرضى  - 1شقةرقم  - 3شارع شرق االكاديميه  - 2كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال   

- 

شركة  ،  الشركة الحصول    ADVANCED SYSTEMS FOR GENERALTRADING االنظمة المتطورة للتجارة العامة -  421

، عن  101922برقم  25255259،قيدت فى  1555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 - 15522بالعقار المقام على القطعة رقم  - 2شاطها. ، بجهة : شقه الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن

البساتين -المعراج العلوى   - 

شركة  ،    Zedny Pharm For Veterinary  Pharmaceutical Industries زيدني فارم للصناعات الدوائية البيطرية -  422

للشركة ان تكون  وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البيطرية يجوز اقامة -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات االعالف الزراعية  

تحقيق  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على

كام القانون و تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

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

ضافات ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ا 102539برقم  25255215،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

اي وجه من اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البيطرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب -االعالف الزراعية 

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

ذية مع مراعاة احكام الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في 

ش طلعت  20القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

ين الكومشب - 2الدور  -برج السالم بالزا  -حرب   - 

: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 2512/ 22شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثمار    L S إل إس للتصنيع وإدارة المشروعات -  423

مشتمالتها تجاره اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمعقمات و -الكمامات والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية الشخصية 

وقواعد البيانات  ه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجياتالجمله والتجزئ

رة التنفيذ أعمال إدا -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  -والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

،  102502برقم  25255215،قيدت فى  2555550555والمرافق   ،رأس مالها    للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات

ة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاي2512/ 22عن أنشطةداخل قانون االستثمار 

ية والمجتمعات والتجزئه بالمناطق النائاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمعقمات ومشتمالتها تجاره الجمله  -الشخصية 

إنتاج المحتوي  -.  العمرانية الجديدة أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

دمات الخأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات  -اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

التجمع -األلف مصنع  954والمرافق ، بجهة : الدور الثاني بعد األرضي من المصنع المقام على القطعة رقم   

القاهرة الجديدة -الثالث   - 

شطة شركة  ،  على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  واإلدارية للمصانع. أن   L S إل إس للتصنيع وإدارة المشروعات -  424

اليه ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية مع افراد حسابات م -التوزيع  -التوريدات العمومية  -: 2512/ 22ج قانون االستثمار خار

وه مع ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

ماال شبيهةباعمالهاالشركات و غيرها التي تزاول اع  

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 على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  واإلدارية  102502برقم  25255215،قيدت فى  2555550555مالها   

راد ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية مع اف -التوزيع  -التوريدات العمومية  -: 2512/ 22ارج قانون االستثمار للمصانع. أنشطة خ
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اي وجه من حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

اعماال شبيهةباعمالهاالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول   

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

التجمع -األلف مصنع  954الدور الثاني بعد األرضي من المصنع المقام على القطعة رقم   

القاهرة الجديدة -الثالث   - 

س للتصنيع وإدارة المشروعاتإل إ -  425  L S   راعاة شركة  ،  اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م

س مالها   احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأ

اعاة ، عن اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مر 102502برقم  25255215،قيدت فى  2555550555

جهة : الدور احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

التجمع -األلف مصنع  549الثاني بعد األرضي من المصنع المقام على القطعة رقم   

القاهرة الجديدة -الثالث   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات   True Food ترو فود للمطاعم -  426

 توريد المواد الغذائية

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

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

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

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات 102501برقم  25255215،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 توريد المواد الغذائية

االهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 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  

التجمع الخامس -ش التسعين الشمالي  -الدور االرضي  G01 نشاطها. ، بجهة : رقم  - 

صناعةتكنولوجيا -1: 22شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار    EGY SOBEK ايجي سوبك لتكنولوجيا المعلومات -  427

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

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد - 2البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات - 3البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

 155550555،رأس مالها   إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت   - 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما -1: 22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  102522برقم  25255211،قيدت فى 

 تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد - 2البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات - 3البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 
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شارع محمد سعيد  26جهة : إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت ، ب- 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

صالح سالم-من طريق العروبة -الحلواني   - 

إدخال البيانات علي الحاسبات - 0شركة  ،  وصورة وبيانات .    EGY SOBEK ايجي سوبك لتكنولوجيا المعلومات -  428

ج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها إنتا- 2أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . - 6وبالوسائل اإللكترونية .

- 15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2والتدريب عليها . 

ماليه ومركز : التسويق فيما هو مسموح به قانوناً مع افراد حسابات 22االتصاالت وخدمات االنترنت انشطة خارج قانون االستثمار 

، عن  102522برقم  25255211،قيدت فى  155550555مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز   ،رأس مالها   

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف - 6إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .- 0وصورة وبيانات . 

 9 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 2وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  إنتاج- 2أنواعها . 

: التسويق فيما هو 22االتصاالت وخدمات االنترنت انشطة خارج قانون االستثمار - 15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

شارع محمد  26اليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز ، بجهة : مسموح به قانوناً مع افراد حسابات م

صالح سالم-من طريق العروبة -سعيد الحلواني   - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه    EGY SOBEK ايجي سوبك لتكنولوجيا المعلومات -  429

,كما يجوز  التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارجمع الشركات و غيرها 

اة احكام القوانين لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

 155550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    واللوائح والقرارات السارية وعلى

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  102522برقم  25255211،قيدت فى 

مج في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

من  -شارع محمد سعيد الحلواني  26السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

صالح سالم-طريق العروبة  - 

لها   مصطفى ومالك دملخى للتجارة العامة   شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ما -  430

نشاطها. ، بجهة : ، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  101221برقم  25255250،قيدت فى  15555550555

السالم -جسر السويس  -تقسيم عمربن الخطاب  - 12من شارع  - 0محل بالعقار رقم   - 

 .كيان لألعمال الهندسية المتخصصه   شركة  ،  المقاوالت العامة -  431

 .التصدير

 .توريد وتركيب المصاعد الكهربائية

 .التوريدات العمومية

وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلهااقامة او تشغيل وادارة محطات تحلية  . 

 .اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها

 . التسويق العقارى

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق   ،رأس مالها   في هاتين 

، عن المقاوالت العامة 101222برقم  25255250،قيدت فى  0555550555 . 

 .التصدير

 .توريد وتركيب المصاعد الكهربائية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 166 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .التوريدات العمومية

مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها اقامة او تشغيل وادارة محطات تحلية وتكرير . 

 .اقامة او تشغيل وادارة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها

 . التسويق العقارى

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

دور ين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ، بجهة : شقه بالفي هاتين الحالت

ش سليمان -المنطقة الجنوبية - 1152،  1156مربع  - 10عقار  -االرضى   

مصر الجديده -شيراتون  -النزهه -الطماوى   - 

ة فىكيان لألعمال الهندسية المتخصصه   شركة  ،  الري الحديث -  432  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 .التصنيع لدى الغير

 .مقاوالت االعمال الكهربائية والكهروميكانيكية

 .مقاوالت رصف الطرق والكبارى

 .اعداد التصميمات الهندسية

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

،قيدت فى  0555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

، عن الري الحديثة فى 101222برقم  25255250  

ستزراع وليس الري بطريق الغمراال  

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 .التصنيع لدى الغير

 .مقاوالت االعمال الكهربائية والكهروميكانيكية

 .مقاوالت رصف الطرق والكبارى

 .اعداد التصميمات الهندسية

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

مربع  - 10عقار  -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : شقه بالدور االرضى 

ش سليمان -المنطقة الجنوبية - 1152،  1156  

مصر الجديده -شيراتون  -النزهه -ماوى الط  - 

 كيان لألعمال الهندسية المتخصصه   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  433
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ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101222برقم  25255250،قيدت فى  0555550555ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصو

 عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة علتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

 - 1152،  1156مربع  - 10عقار  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه بالدور االرضى 

ش سليمان -المنطقة الجنوبية  

مصر الجديده -شيراتون  -النزهه -الطماوى   - 

كة  ،  التنفيذية مع مراعاة احكام شر   FRIEGHT CO FOR INTERNATIONAL SHIPPING فريتكو للشحن الدولى -  434

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

، عن التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  101296برقم  25255256،قيدت فى  15555550555

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات اول مايو  2ى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وعل - 

شركة  ،  تقديم الخدمات اللوجيستية من    FRIEGHT CO FOR INTERNATIONAL SHIPPING فريتكو للشحن الدولى -  435

ل و ادارة المخازن و خدمات الشحن والتفريغ البحرى والجوى للبضائع. اقامة و تشغي التوكيالت المالحيه والتخليص الجمركى. تقديم

ات و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك

ن تندمج غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

،قيدت فى  15555550555في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

لشحن تقديم خدمات ا، عن تقديم الخدمات اللوجيستية من التوكيالت المالحيه والتخليص الجمركى.  101296برقم  25255256

جوز للشركة والتفريغ البحرى والجوى للبضائع. اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. ي

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع

ذلك طبقاً  حقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وعلى ت

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات اول مايو  2ألحكام القانون و الئحته ، بجهة :  - 

ص الالزمة على الشركة الحصول على كافة التراخيبوليمر لصناعة البالستيك   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية و -  436

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى  101932برقم  25255256،قيدت فى  1555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

القصر العيني -أ شارع السبع سقايات 32الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - 

تيكية وصناعة الحصر بوليمر لصناعة البالستيك   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك وتدوير الحبوب البالس -  437

حة او تشترك باي البالستيكية ومستلزماتها والجالونات والكراسي والخزانات واالواني البالستيكية يجوز للشركة ان تكون لها مصل

او في  ركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصروجه من الوجوه مع الش

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  101932برقم  25255256،قيدت فى  5555055515مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

زانات واالواني البالستيك وتدوير الحبوب البالستيكية وصناعة الحصر البالستيكية ومستلزماتها والجالونات والكراسي والخ

 شبيهة ركات و غيرها التي تزاول اعماالالبالستيكية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

و تشتريها او باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

القصر  -السبع سقايات  أ شارع32تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : 

 - - العيني

تثمار االس-التوريدات العمومية  -المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -الصيحة لالستثمار العقارى   شركة  ،   -  438

مراكز وادارة ال اقامة وتشغيل-تجارة مواد البناء بكافة انواعها  -التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -العقارى 

يتم  مشروعات اإلسكان التي -اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -التجارية)الموالت( 

يمت في تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري ، بشرط أال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ،سواء أق

المقاوالت العامة  -، عن  102556برقم  25255215،قيدت فى  1990555550555حد أو عدة أبنية.   ،رأس مالها   شكل بناء وا

تجارة  -ونا التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قان -االستثمار العقارى -التوريدات العمومية  -و المتخصصة و المتكاملة 

عدا  اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات-تشغيل وادارة المراكز التجارية)الموالت( اقامة و-مواد البناء بكافة انواعها 

 يقل عدد مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري ، بشرط أال -مخازن الكيماويات الخطرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 168 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -ش اسكان رابعه االستثمارى  46اء واحد أو عدة أبنية. ، بجهة : تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت في شكل بن

 -مدينه نصر

شقق و االجنحه إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة( والموتيالت وال -الصيحة لالستثمار العقارى   شركة  ،   -  439

دير والتوكيالت ورياضية وتجارية و ثقافية االستيراد والتص الفندقيه واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

مزاولة لتراخيص الالزمة لاعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على ا

إقامة  -، عن  102556برقم  25255215،قيدت فى  1990555550555غرضها من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

طة بما ذكر من خدمية وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق و االجنحه الفندقيه واألنشطة المكملة أو المرتب

 1922لسنه  125رقم  ية ورياضية وتجارية و ثقافية االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانونوترفيه

ق فى فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى ح 1922لسنه  121والقانون رقم 

ش اسكان  46التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ، بجهة :  مزاولة غرضها إال بعد الحصول على

مدينه نصر -رابعه االستثمارى  - 

22سامي حامد موسى زيدان وشريكته   شركة  ،  انشطة قانون  -  440  

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس -

ةالمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و  

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

2552لسنة  356 .  

 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانيةبالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج

 الوادي القديم

،  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي   ،رأس مالها   

22عن انشطة قانون   

اداره او تشغيل المدارس انشاء او -  

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   

2552لسنة  356 .  

طيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانيةبالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارجتخ  

 الوادي القديم

 - 12المنطقة  -مول دار مصر -الدور الثاني  -ب 116استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ، بجهة : وحدةرقم 

 - مدينه السادات

رطي حامد موسى زيدان وشريكته   شركة  ،  تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشتسام -  441  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305راررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادربها ق  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 169 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

،قيدت فى  5055515555555تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ   ،رأس مالها   

، عن تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط 102192برقم  25255213  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادرب  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

مول دار  -الدور الثاني  -ب 611تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ ، بجهة : وحدةرقم 

مدينه السادات - 12المنطقة  -مصر  - 

 .سامي حامد موسى زيدان وشريكته   شركة  ،  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم -  442

 تربية الخيول

 . إقامة المزارع السمكية

 .الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية

ع المنتجات البالستيكيةاقامة وتشغيل مصنع لتصني  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزول واألنسجة

 اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا خام األسمنت(

، عن أو إنتاج البيض أو  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع   ،رأس مالها   

 .التسمين أو اللحوم

 تربية الخيول

 . إقامة المزارع السمكية

والحيوانيةالهندسة الوراثية في المجاالت النباتية  . 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزول واألنسجة

 اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 170 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا خام األسمنت(اقام  

مدينه السادات - 12المنطقة  -مول دار مصر -الدور الثاني  -ب 116اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ، بجهة : وحدةرقم   - 

 سامي حامد موسى زيدان وشريكته   شركة  ،  كافة أنواع األعالف -  443

لمعادناقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل ا  

22أنشطة خارج قانون   

 .انشاء وإدارة محطات الوقود وتموين السيارات -

 .اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات -

 .التطوير العقاري -

 .اقامة وتشغيل المالهي الترفيهية لألطفال -

 .القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والمتنزهات -

عدا مخازن الكيماويات الخطرة(إقامة وتشغيل المخازن ) - . 

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار -

، عن كافة أنواع  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 األعالف

عادناقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل الم  

22أنشطة خارج قانون   

 .انشاء وإدارة محطات الوقود وتموين السيارات -

 .اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات -

 .التطوير العقاري -

 .اقامة وتشغيل المالهي الترفيهية لألطفال -

 .القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والمتنزهات -

 .إقامة وتشغيل المخازن )عدا مخازن الكيماويات الخطرة( -

 مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار -

مدينه السادات - 12المنطقة  -مول دار مصر -الدور الثاني  -ب 116مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : وحدةرقم   - 

ل على كافة كير   شركة  ،  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو نيو تك -  444

، عن التنفيذية مع  101912برقم  25255256،قيدت فى  2055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها. ، بجهة : ارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس

شارع خلف مدرسة منشأة ابوالغيط االبتدائيه 1شقه رقم -الدور االرضى  -9العقار رقم  - 

بنها -المنشيه الجديده -عرب ابوالغيط -عزبة مهدى   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 171 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ول على اة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصالباجورى للتنميه الزراعيه   شركة  ،  مع مراع -  445

، عن مع مراعاة  101925برقم  25255256،قيدت فى  11545550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 11جهة : الالزمة لمباشرة نشاطها. ، باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

حلوان-مايو  10-22مجاوره   - 

بوسات الجاهزه المل -المستلزمات الطبيه النسيجيه الغير معقمه  -نيو تك كير   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :  -  446

ركة ان مه من اقمشه غير منسوجه يجوز للشكما -القناع الطبى  -المالبس الطبيه  -المتنوعه من اقمشه غير منسوجه ومنتجاتها 

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

بقاً ألحكام لك طتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذ

 -، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :  101912برقم  25255256،قيدت فى  2055550555القانون و الئحته   ،رأس مالها   

 -الطبيه  المالبس -الملبوسات الجاهزه المتنوعه من اقمشه غير منسوجه ومنتجاتها  -المستلزمات الطبيه النسيجيه الغير معقمه 

ات و مامه من اقمشه غير منسوجه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركك -القناع الطبى 

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

شقه رقم -الدور االرضى  -9ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة : العقار رقم  في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

شارع خلف مدرسة منشأة ابوالغيط االبتدائيه 1 - 

بنها -المنشيه الجديده -عرب ابوالغيط -عزبة مهدى   - 

ستزراع. ية التي تجعلها قابلة لالالباجورى للتنميه الزراعيه   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساس -  447

ستزراع, وأن واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واال

 305رقم  تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء

أو  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة 

، عن  101925برقم  25255256،قيدت فى  11545550555التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   

يشترط في هاتين ية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساس

اع وليس الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزر

لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

اع الدواجن ، تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنو 2552

حلوان-مايو  10-22مجاوره  11بجهة :   - 

و التسمين أو ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أالباجورى للتنميه الزراعيه   شركة  ،  والطيور سواء كان  -  448

ان تكون لها  الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه يجوز للشركة -تربيه الخيول  -اللحوم. إقامة المزارع السمكية . 

حقيق ةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

ذلك إلنتاج  ، عن والطيور سواء كان 101925برقم  25255256،قيدت فى  11545550555الئحته التنفيذية   ،رأس مالها   

اثيه في المجاالت الهندسه الور -تربيه الخيول  -السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . 

ل اعماال النباتيه والحيوانيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو

الفة او هةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبي

حلوان-مايو  10-22مجاوره  11تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ، بجهة :   - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.    G.T.I  Global For Trading جى تى اى جلوبال للتجارة -  449

ت التسويق العقارى. اعداد الدراسات واالبحاث. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والحفال

الت مة لكل معرض على حدة(. التصدير والتوكيالعامة والمعارض عدا المعارض السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالز

ة اى فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشرك 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التجارية. 

 25255259فى  ،قيدت 2055550555حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة   ،رأس مالها   

 ، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التسويق العقارى. اعداد الدراسات واالبحاث. اعداد 101926برقم 

 دراسات الجدوى للمشروعات.إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والحفالت العامة والمعارض عدا المعارض السياحية)بشرط

لسنه  125رقم  تلتزم الشركه باحكام القانون -مة لكل معرض على حدة(. التصدير والتوكيالت التجارية. استصدار التراخيص الالز
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لى فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ع 1922

النزهه -النزهة الجديدة  -شارع الدبيكى  - 12عقار رقم  - 6 الدور رقم - 12التراخيص الالزمة لمزاولة ، بجهة : شقة رقم  - 

شركة  ،  أعمال    Perfect Tech                 For       Digital Transformation     برفكت تك للتحول الرقمي -  450

 . التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهامال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأع -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

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

، عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  102525برقم  25255215،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها   ،رأس مالها   

 . للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

ب عليهايم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصم -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

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

المعادى -صقر قريش شرق االوتوستراد  -29شقة  05او التي قد تعاونها ، بجهة :   - 

على تحقيق شركة  ،     Perfect Tech                 For       Digital Transformation     برفكت تك للتحول الرقمي -  451

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102525برقم  25255215،قيدت فى  055550555اطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

 عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ت السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا

المعادى -صقر قريش شرق االوتوستراد  -29شقة  05الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

تجات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والنسيج والكيماويات والمن -شركة  ،     BRIDGE بريدج الصناعية -  452

 -لتجاريه اقامه و اداره الموالت ا -اقامه و تشغيل مركز لصيانه السيارات -امه و تشغيل محطه لتموين السيارات اق-البالستيكية 

ارة اقامة وتشغيل و اد -اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  -تأجير الوحدات االداريه 

دا الكحولية(و و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)ع اقامة -المالهى الترفيهية لالطفال 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -، عن  102532برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555تقديم جميع أنواع   ،رأس مالها   

يل مركز لصيانه اقامه و تشغ-اقامه و تشغيل محطه لتموين السيارات -المواد الغذائية والنسيج والكيماويات والمنتجات البالستيكية 

ازن اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخ -تأجير الوحدات االداريه  -اقامه و اداره الموالت التجاريه  -السيارات 

لثابتة لتقديم مة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات ااقا -اقامة وتشغيل و ادارة المالهى الترفيهية لالطفال  -الكيماويات الخطرة 

التجمع - 9شقة  - 3منطقة  -عمارات الحى الخامس  125جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع ، بجهة : 

القاهره الجديدة -الخامس   - - 

اقامة  -انشاء الجامعات  -اقامه وتشغيل و اداره المدارس  -ى شركة  ،  المأكوالت و التيك اوا   BRIDGE بريدج الصناعية -  453

لها قابلة وتشغيل وادارة المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجع

تصالح غراض االسلالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة أل
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اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555وقراررئيس الجمهورية   ،رأس مالها    2552لسنة  305الوزراء رقم 

بية اقامة وتشغيل وادارة المراكز الط -انشاء الجامعات  -اقامه وتشغيل و اداره المدارس  -واى ، عن المأكوالت و التيك ا 102532

اع األراضي التشخيصية أو العالجية. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزر

دم طرق الري ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة

 2552لسنة  305الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ةالقاهره الجديد -التجمع الخامس - 9شقة  - 3منطقة  -عمارات الحى الخامس  125وقراررئيس الجمهورية ، بجهة :   - - 

. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  2552لسنة    306شركة  ،  رقم    BRIDGE بريدج الصناعية -  454

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

ذية مع مراعاة احكام ات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  2552لسنة    306ن رقم ، ع 102532برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

و الئحته  ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

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

القاهره الجديدة -التجمع الخامس - 9شقة  - 3منطقة  -عمارات الحى الخامس  125نشاطها. ، بجهة :   - - 

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة - 22ستيل لالستثمار العقارى   شركة  ،  : انشطه قانون  معمار -  455

 305رقم  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء

اقامة و تشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية  -2552لسنة  306الجمهورية رقم . وما ورد بقرار رئيس  2552لسنة 

ئيس الوزراء والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار ر

، عن : انشطه  102562برقم  25255215،قيدت فى  055505555555و مراعاه قرار   ،رأس مالها    2552لسنة  305رقم 

ا عدا منطقة االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيم- 22قانون 

 306رئيس الجمهورية رقم . وما ورد بقرار  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

رة سيناء فيلزم اقامة و تشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزي -2552لسنة 

السياحية  - 325و مراعاه قرار ، بجهة : قطعه  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

اكتوبر 6 -السادسة  - 

انشاء او اداره او تشغيل - 2552لسنه  306معمار ستيل لالستثمار العقارى   شركة  ،  رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  -  456

 المدارس

- االجنحة الفندقية الشقق وإدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت و

، واستكمال  والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية

 المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على

الثة نجوم واال   ،رأس مالها   اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ث

انشاء او - 2552لسنه  306، عن رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  102562برقم  25255215،قيدت فى  055555550555

 اداره او تشغيل المدارس

- االجنحة الفندقية الشقق وإدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت و

، واستكمال  والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية

 المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على

السياحية  - 325الثة نجوم واال ، بجهة : قطعه اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ث

اكتوبر 6 -السادسة  - 

ت المبنيه معمار ستيل لالستثمار العقارى   شركة  ،  يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحا -  457

الشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت و-من الطاقه االيوائيه للمشروع   
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 b.o.t. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم- (b.o.t) سواء كانت تحت سطح

وين اقامة و تشغيل و ادارة محطات تم - 22انشطه خارج قانون  -األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام : 

،  102562برقم  25255215،قيدت فى  055555550555انشاء و ادارة المالهى الترفيهية لالطفال   ،رأس مالها    -السيارات 

والتسويق  اإلدارة-عن يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع 

تيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةالسياحي للفنادق والمو  

 b.o.t. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم- (b.o.t) سواء كانت تحت سطح

حطات تموين اقامة و تشغيل و ادارة م - 22انشطه خارج قانون  -األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام : 

اكتوبر 6 -السياحية السادسة - 325انشاء و ادارة المالهى الترفيهية لالطفال ، بجهة : قطعه  -السيارات   - 

ات إنشاء وإدارة مراكز االستشار-حلول السحاب للبرمجيات   شركة  ،  الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات . -  458

من صوت  األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي -ومات واالتصاالت وتطويرها. والدراسات المتخصصة في مجاالت المعل

كة ان تكون لها وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . بيع البرامج. يجوز للشر

حقيق عماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

، عن  102159برقم  25255211،قيدت فى  055550555غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

ات ومإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعل-الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات .

بما في ذلك  األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي -واالتصاالت وتطويرها. 

وجوه مع رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . بيع البرامج. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال

ما يجوز لها اال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعم

المعادى - 1ابو سنبل الدور االول شقة  2كورنيش النيل مدخل  33، بجهة :   - 

 بما تشمله من أنشطة صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -1: 22انشطة قانون -سمنان لتقنية المعلومات   شركة  ،   -  459

أعمال  -2ولوجي . صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات و التعليم التكن

  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج  -4يب عليها ت وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقا -3

برقم  25255211،قيدت فى  305550555المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   ،رأس مالها   

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و  صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -1: 22انشطة قانون -، عن  102122

أعمال التوصيف والتحليل  -2تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج  -4يب عليها ت وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقا -3

 - 26ارة عم -الحى الثامن  -المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات ، بجهة : طريق جمال عبدالناصر 

اكتوبر 6 - 3شقة رقم   

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى    MARMOTECH FOR CONSTRUCTION مارموتيك للمقاوالت العمومية -  460

برقم  25255254،قيدت فى  1055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 22ة : اشرة نشاطها. ، بجه، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب 101220

شيراتون-الدور الثانى-2شقة -شارع كمال الدين حسين  - 

 الطحان ستون ماربل   شركة  ،  المقاوالت العامة -  461

 .التوريدات العمومية -

 .تجارة الرخام والجرانيت -

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  
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ركة ى الشتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101902برقم  25255259،قيدت فى  355550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن المقاوالت العامة

 .التوريدات العمومية -

 .تجارة الرخام والجرانيت -

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  

شركة ى التلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المعادى -كورنيش النيل  -ابراج المهندس  2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و-شركة  ،     Egy TechLab ايجى تك الب -  462

 تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز

و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي البيانات  . 

 . أعمال التوصيف والتحليل 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 -

ناعةتكنولوجيا المعلومات و ص-، عن  101962برقم  25255259،قيدت فى  15550555إدخال 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

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

ب عليهامال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأع -  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

مصر القديمه -ش المنيل الروضة 32إدخال البيانات ، بجهة :  - - 

 . شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   Egy TechLab ايجى تك الب -  463

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

وى العلمي ليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التق -

 .والثقافي والفني

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

، عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 101962برقم  25255259،قيدت فى  15550555او التي قد   ،رأس مالها     . 
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 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

وى العلمي صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من -

 .والثقافي والفني

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

مصر القديمه -ش المنيل الروضة 32او التي قد ، بجهة :  - 

تك البايجى  -  464  Egy TechLab   شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

 في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

، عن  101962برقم  25255259،قيدت فى  15550555ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصو

 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ

مصر القديمه -ش المنيل الروضة 32الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

لجمله شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. تجاره ا   MAGENTA ماجينتا لتصنيع المالبس -  465

سبقاًمع مراعاة ما والتجزئه)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة م

( .يجوز 2552لسنة  306و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم  2552لسنة  305ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

تي قد حة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او الللشركة ان تكون لها مصل

برقم  25255215،قيدت فى  0155550555تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   ،رأس مالها   

لعمرانية الجمله والتجزئه)بالمناطق النائية والمجتمعات ا، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. تجاره  102505

و  2552لسنة  305الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

لحة او تشترك باي وجه من ( .يجوز للشركة ان تكون لها مص2552لسنة  306مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 

الخارج  الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في

مدينه العبور -الحى االول  - 6محليه  - 4عماره  - 2,كما يجوز ، بجهة : شقه  - 

شركة  ،  بقانون االستثمار محمد فهيم عبد السالم اسماعيل وشريكه   -  466  

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

، عن بقانون االستثمار 102565برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها     

اطها. ، لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

الزمالك -شارع ابو الفدا  3 - 12بجهة : الدور   - 

: االستثمار العقارى بالمدن 22محمد فهيم عبد السالم اسماعيل وشريكه   شركة  ،   انشطةداخل قانون االستثمار  -  467

اه ما ورد الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراع والمجتمعات العمرانية

.اقامه وتشغيل المراكز التجاريه  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

الستزراع. امعات استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لانشاء او اداره او تشغيل المدارس انشاء الج

،  102565برقم  25255215،قيدت فى  1555555550555واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين   ،رأس مالها   

ج نية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خار: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرا22عن انشطةداخل قانون االستثمار 

وما ورد بقراررئيس  2552لسنة  305الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 الجامعات استصالح.اقامه وتشغيل المراكز التجاريه انشاء او اداره او تشغيل المدارس انشاء  2552لسنه  306الجمهورية رقم 
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هاتين ، بجهة :  وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في

الزمالك -شارع ابو الفدا  3 - 12الدور   - 

ت )تايم شير(. شركة  ،  التسويق العقارى. تأجير الوحدات السكنية والفندقية بنظام اقتسام الوق   VARIETYفارايتى للتايم شير -  468

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

لحقها بها و ذلك حقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعاونها على ت

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن التسويق العقارى.  101903برقم  25255259،قيدت فى  155550555،رأس مالها     التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

باي وجه من الوجوه  تأجير الوحدات السكنية والفندقية بنظام اقتسام الوقت )تايم شير(. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

,كما يجوز  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارجمع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي 

اة احكام القوانين لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

-ش سيدزكريا  92لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

شيراتون -صقر قريش   - 

والسيكوريت  فيوتشر لتوريد وتركيب االلوميتال   شركة  ،  توريد وتركيب االلوميتال للمطابخ والشبابيك والواجهات -  469

 والشطر

اا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 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

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

 ، عن توريد وتركيب االلوميتال للمطابخ والشبابيك 102529برقم  25255215،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 والواجهات والسيكوريت والشطر

او غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله 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  

 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  

المعادى - -شارع اوالد الجمال  9نشاطها. ، بجهة :   - 

ومات أعمال إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعل -شركة  ،     Guin Box Web جين بوكس ويب -  470

إدخال البيانات  -.  إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -ها .اإللكترونية وتشغيلها والتدريب علي

طوير النظم إنتاج وت -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

يرها التي ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غالمدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . يجوز للشركة ان تكون له

أعمال إنتاج  -، عن  102562برقم  25255211،قيدت فى  25550555تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي   ،رأس مالها   

وي اإللكتروني إنتاج المحت -ها .البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب علي

صيف أعمال التو -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

ا كة ان تكون لهإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . يجوز للشر -والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

 -ادس مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي ، بجهة : الدور الس

الدرب االحمر -سكة اللبودية 4 - 

ن شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا   Guin Box Web جين بوكس ويب -  471

ام القوانين واللوائح تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 178 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،قيدت فى  25550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ت ، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا 025621برقم  25255211

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

الدرب االحمر -سكة اللبودية 4 -خيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور السادس وعلى الشركة الحصول على كافة الترا - 

تشتريها او  السالم إلقامة وتشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبية   شركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او -  472

ى الشركة نفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الت

،  102590برقم  25255211،قيدت فى  125550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ً فيذية مع مراعاة ألحكام القانون و الئحته التن عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا

ش 43جهة : احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

مصر الجديده -روكسي -الخليفة المأمون   - 

 ة   شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعةالسالم إلقامة وتشغيل وإدارة معامل التحاليل الطبي -  473

لعامة وما تضمه السمعيةبكافة أنواعها توريد االجهزة والمستلزمات الطبية إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو ا

ى غيل وإدارة مركز طبمن أنشطة عالجية أو طبية . اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج الفم واالسنان اقامة وتش

التي تزاول  متخصص فى التحاليل الطبية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها

،قيدت فى  125550555اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

، عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعة السمعيةبكافة أنواعها توريد االجهزة  102590برقم  25255211

بية . اقامة والمستلزمات الطبية إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو ط

ية يجوز للشركة يل وإدارة مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبوتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج الفم واالسنان اقامة وتشغ

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع

مصر الجديده -روكسي -ش الخليفة المأمون 43على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة :   - 

 -شركة  ،  التوريدات العمومية وعلى االخص توريد المستلزمات والمعدات الطبية    ProsperValley بروسبيرفالي -  474

لشركة ان التصدير إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية . يجوز ل

نها على ه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاوتكون لها مصلحة او تشترك باي وج

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك ط

، عن  102136برقم  25255212،قيدت فى  2055550555ها   القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام   ،رأس مال

خصصة أو التصدير إقامة وتشغيل المستشفيات المت -التوريدات العمومية وعلى االخص توريد المستلزمات والمعدات الطبية 

وه مع ي وجه من الوجالمتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

: شقة  كام ، بجهةان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

مصر الجديده -ارض الجولف  -ش ابن حجر العسقالني  - 2بالعقار  - 12رقم   - 

شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    ProsperValley بروسبيرفالي -  475

، عن القوانين واللوائح  102136برقم  52122525،قيدت فى  2055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ش  - 2بالعقار  - 12والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة رقم 

مصر الجديده -ارض الجولف  -ابن حجر العسقالني   - 

لها  ارة وبيع السيارات الجديده والمستعملة يجوز للشركة ان تكونشركة  ،  تج   AUTO LAND اتوالند لتجارة السيارات -  476

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و لحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوت

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

والمستعملة  ، عن تجارة وبيع السيارات الجديده 102252برقم  25255213،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

حقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتل

ل على كافة كام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألح

مصر الجديده -شارع محمد فريد  25التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 179 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

يل مصنع ع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغاحمد محمد سعد فتحي ابراهيم وشريكيه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصن -  477

 لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية

مع مراعاة احكام  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع الطوب األسمنتي

ا   السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله القوانين واللوائح والقرارات

ع ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغيل مصن 102232برقم  25255213،قيدت فى  3555550555

تيكيةلتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالس  

مع مراعاة احكام  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع الطوب األسمنتي

قطعة  2كتب القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : م

الشروق -شارع المصطفي  -الدور الثالث -125  - 

 .بنعلي للتجارة العامة   شركة  ،  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -  478

 .التصدير

 .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكوفى شوب

 .بيع حلوى الوافلز واأليس كريم والعصائر والمشروبات

اتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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  

برقم  25255215،قيدت فى  6555550555رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة   ،

، عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا 102522 . 

 .التصدير

 .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكوفى شوب

 .بيع حلوى الوافلز واأليس كريم والعصائر والمشروبات

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  

الحى -شارع محمد محمود-1شقةرقم -2460و الئحته التنفيذية مع مراعاة ، بجهة : قطعةرقم  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

المقطم -الهضبة الوسطى -السادس  - 

التراخيص  بنعلي للتجارة العامة   شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة -  479

، عن احكام القوانين واللوائح  102522برقم  25255215،قيدت فى  6555550555،رأس مالها    الالزمة لمباشرة نشاطها. 

-1شقةرقم -2460والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعةرقم 

المقطم -الهضبة الوسطى -الحى السادس-شارع محمد محمود  - 

ايم جيت واى جروببر -  480  PRIME GATEWAY GROUP    شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد

 .البشرية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 180 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .تسويق وتوزيع المنتجات بكافة انواعها

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

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 وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية  102536برقم  25255215،قيدت فى  555505550مع مراعاة   ،رأس مالها   

 .الموارد البشرية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .تسويق وتوزيع المنتجات بكافة انواعها

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المعادى -الدور الثالث  -زهراء المعادى -ى وادى دجلهشارع ناد 16مع مراعاة ، بجهة :   - 

شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى    PRIME GATEWAY GROUP برايم جيت واى جروب -  481

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  102536رقم ب 25255215،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المعادى -الدور الثالث  -زهراء المعادى -شارع نادى وادى دجله 16نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التحف    CAIROPOLITAN                                                  كايرويوليتان -  482

الشركات  واالكسسوارات والزينة والهدايا واالدوات المكتبية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع

ا ان تندمج صر او في الخارج ,كما يجوز لهو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  405550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة. يجوز ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التحف واالكسسوارات والزينة والهدايا واالدوات المكتبي 102594برقم  25255211

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على 

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

قصر النيل -جاردن سيتى  -شارع دار الشفا  2. ، بجهة : التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  - 

ين شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان   HOLY PHARMA هولى فارما -  483

 155550555ا.  ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه

وائح ، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل 102162برقم  25255212،قيدت فى 

 -شارع جمال عبدالناصر 03والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

الشرابيه -ارض الشركة ابو وافية - 

 .شركة  ،  التصدير   SMART FRUITS سمارت فروتس للتصدير -  484
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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 التصدير 102215برقم  25255213،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 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

مدينه السادات -كنية الخامسةالمنطقة الس-041نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

اقامة وتشغيل محمصة لتحميص -شركة  ،     Five Senses Hospitality For Coffee  فايف سينسيز هوسبيتاليتى للقهوة -  485

 و تجهيز البن و بيعه

 تجارة و توزيع المواد الغذائية-

 اقامة وتشغيل و ادارة السوبر ماركت -

- للبضائعتوصيل الطلبات و نقل البرى   

 واليتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد •

 القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى

 استغالل العالمات التجارية)الفرانشايز(-

-، عن  102252برقم  25255213،قيدت فى  25555550555تقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق   ،رأس مالها    --

 اقامة وتشغيل محمصة لتحميص و تجهيز البن و بيعه

 تجارة و توزيع المواد الغذائية-

 اقامة وتشغيل و ادارة السوبر ماركت -

- عتوصيل الطلبات و نقل البرى للبضائ  

 واليتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد •

 القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى

 استغالل العالمات التجارية)الفرانشايز(-

المعادى - 150ش  12ديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق ، بجهة : تق --  - 

شركة  ،  االوراق الماليه وكذا االستشارات    Five Senses Hospitality For Coffee  فايف سينسيز هوسبيتاليتى للقهوة -  486

 القانونية واالستشارات والدراسات
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 182 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركاتالمتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس الم  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات --

قق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والش - . 

 المقاوالت العامة-

- ، عن  102252برقم  25255213،قيدت فى  25555550555التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به   ،رأس مالها   

 االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات

 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  ) 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات --

سويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والت - . 

 المقاوالت العامة-

- المعادى - 150ش  12التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ، بجهة :   - 

ات العموميةشركة  ،  قانونا / التوريد   Five Senses Hospitality For Coffee  فايف سينسيز هوسبيتاليتى للقهوة -  487  

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  

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

، عن قانونا / التوريدات العمومية 102252برقم  25255213،قيدت فى  25555550555،رأس مالها     

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

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

المعادى - 150ش  12بجهة :   - 

ت ات والدراساشركة  ،  تقديم االستشارات الفنيه والتسويقيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشار   CAYESH كايش -  488

العاملة في مجال  المتعلقةبالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

 من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

إنتاج    -عليها .  ر وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تطوي -

شارات ، عن تقديم االستشارات الفنيه والتسويقيه)فيما عدا االست 102106برقم  25255212،قيدت فى  195550555،رأس مالها   

عن األوراق المالية  ت المتعلقةبالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليةالقانونية واالستشارات والدراسا

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 
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 183 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

لكترونية ر وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإلأعمال تطوي -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 

مدينه نصر -شارع زكى حسن  19إنتاج ، بجهة :  -وتشغيلها والتدريب عليها .  - 

 ليإدخال البيانات ع -شركة  ،  المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .    CAYESH كايش -  489

إنشاء وإدارة  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات -الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

ية ودعم حاضنات األعمال التكنولوج -مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. 

جوه مع وادارة وتصميم المواقع االلكترونيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الو انشاء -ريادة األعمال.

، عن المحتوي اإللكتروني  102106برقم  25255212،قيدت فى  195550555الشركات و غيرها التي تزاول   ،رأس مالها   

ة مراكز إنشاء وإدار -علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . إدخال البيانات  -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

ى مجاالت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة ف -التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

شاء وادارة وتصميم المواقع ان -حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. -المعلومات واالتصاالت وتطويرها. 

 19:  االلكترونيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ، بجهة

مدينه نصر -شارع زكى حسن  - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  490 : 

- لوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعةتكنو  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

ب عليهام وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصمي -  

،  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت   ،رأس مالها    -

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  : 

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

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

ب عليهاتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإن -  

مدينه نصر -زهراء مدينةنصر 114إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت ، بجهة : عمارة  - - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  491 : 

 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

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

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

،  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555  إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت   ،رأس مالها  -

2512لسنة  22عن انشطة من داخل ق  : 

 صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز-
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 184 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

صيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التو -  . 

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

الجيش قسم ثان المنصورةش  31إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت ، بجهة : رقم  - - 

 . شركة  ،  وصورة وبيانات   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  492

 . 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 -  

، عن وصورة  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555والصورة   ،رأس مالها    إقامة شبكات نقل الصوت -

 . وبيانات

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

ال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البياناتأعم -  

 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 -  

مدينه نصر -زهراء مدينةنصر 114ة ، بجهة : عمارة إقامة شبكات نقل الصوت والصور - - 

 . شركة  ،  وصورة وبيانات   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  493

 . 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 -
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 185 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةع و النماذج و الرسوم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االخترا -  

، عن وصورة  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555إقامة شبكات نقل الصوت والصورة   ،رأس مالها    -

 . وبيانات

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج -  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةماذج و الرسوم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و الن -  

ش الجيش قسم ثان المنصورة 31إقامة شبكات نقل الصوت والصورة ، بجهة : رقم  - - 

ص من شركة  ،  و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخي   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  494

 . الجهات المعنية

ىنه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول علاقامه و اداره وتشغيل وصيا -  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

2553لسنه  64ديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم ومشروعات التكنولوجيا الح ( 

، عن و البيانات وتقديم خدمات القيمة  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555إنشاء وإدارة   ،رأس مالها    -

 . المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية

ىطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول علاقامه و اداره وتشغيل وصيانه مح -  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

2553لسنه  64) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ( 

مدينه نصر -زهراء مدينةنصر 114إنشاء وإدارة ، بجهة : عمارة  - - 

ص من شركة  ،  و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخي   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  495

 . الجهات المعنية

ىاقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول عل -  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
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 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

، عن و البيانات وتقديم خدمات القيمة  021921برقم  25255213،قيدت فى  1555550555إنشاء وإدارة   ،رأس مالها    -

 . المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية

ىاقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول عل -  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

وعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدمشر -  

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

ش الجيش قسم ثان المنصورة 31إنشاء وإدارة ، بجهة : رقم  - - 

لتكنولوجيا المعلومات ديفيست -  496  Devest   شركة  ،  مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي لقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتع -

 .والثقافي والفني

 تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

، عن مراكز التدريب إلعداد الباحثين  102192برقم  25255213،قيدت فى  5515555505شبه جزيرة   ،رأس مالها   

 ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي ةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنشطة المتعلق -

 .والثقافي والفني

 تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة-

مدينه نصر -مدينةنصرزهراء  114شبه جزيرة ، بجهة : عمارة  - 

يجوز  2552لسنه  306المملكة للتكنولوجيا ونظم المعلومات و التجارة   شركة  ،  قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  -  497

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك ا على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونه

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن قراررئيس  102156برقم  25255211،قيدت فى  4555550555نشاطها.  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  2552لسنه  306جمهوريه مصر العربيه رقم 

ن تندمج ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضه

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

برج  -مايو  10ش  122 والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :

اول شبرا الخيمه -الكوثر - 
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بيع وشراء الدواجن والبيض واالعالف ومستلزمات المزارع الداجنيه -ابن زياد للدواجن   شركة  ،   -  498  

 ادارة المزارع الداجنه -

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

اطها.  ول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص

بيع وشراء الدواجن والبيض واالعالف ومستلزمات  -، عن  101249برقم  25255254،قيدت فى  2555550555،رأس مالها   

 المزارع الداجنيه

 ادارة المزارع الداجنه -

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  

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

المطريه -ش عثمان عبدالرحيم 33بجهة :  - 

مركز خدمة وصيانه -ة  ،  شرك   Spanish Arab Automotive Company S AACالشركه االسبانية العربية للسيارات -  499

 السيارات

 التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على االخص تجارة و توزيع اكسسوارات السيارات-

 البيع بالجملة و التجزئة-

 التوريدات العمومية -

ركز خدمة وصيانه السياراتم-، عن  101939برقم  25255256،قيدت فى  055550555يجوز للشركة   ،رأس مالها     

 التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

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

احكام القوانين المنظمة لهذا الغرضال يخل ب  . 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على االخص تجارة و توزيع اكسسوارات السيارات-
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 البيع بالجملة و التجزئة-

 التوريدات العمومية -

مدينةنصر-ش عزت سالمه 0يجوز للشركة ، بجهة :  - 

راتالشركه االسبانية العربية للسيا -  500 Spanish Arab Automotive Company S AAC    شركة  ،  ان تكون لها مصلحة

 او تشترك باي وجه من الوجوه مع 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

رك باي وجه من ، عن ان تكون لها مصلحة او تشت 101939برقم  25255256،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،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

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

مدينةنصر-ش عزت سالمه 0نشاطها. ، بجهة :  - 

2512لسنه  22محمد مجدى طلبه عياد وشريكة   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  501 : 

 .تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة •

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات •

 تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات •

 االتصاالت وخدمات االنترنت •

سلكية واالقمار الصناعيةبعد الحصول علىاقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والال •  

 .ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال •

2512لسنه  22، عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  101944برقم  25255256،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      • : 

رة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجا • . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات •

 تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات •

 االتصاالت وخدمات االنترنت •

واالقمار الصناعيةبعد الحصول على اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية •  
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 .ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال •

شبين الكوم -ش عبد المتعال متفرع من ش جمال عبد الناصر2، بجهة :  •  - 

نات إلى شطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيامحمد مجدى طلبه عياد وشريكة   شركة  ،  األن -  502

 محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى

 .العلمي والثقافي والفني

2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  • : 

البوابات-االنذاراجهزه -توريد وتركيب وصيانة االجهزة االلكترونية للمنشآت من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة  

 .االلكترونية( ومعدات السالمة واطفاء الحريق واالنظمة الكهرو ميكانيكية

2553لسنه  64مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم   

، عن األنشطة  101944برقم  25255256،قيدت فى  3555550555تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز   ،رأس مالها   

تعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالم  

 .العلمي والثقافي والفني

2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  • : 

البوابات-اجهزه االنذار-توريد وتركيب وصيانة االجهزة االلكترونية للمنشآت من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة  

 .االلكترونية( ومعدات السالمة واطفاء الحريق واالنظمة الكهرو ميكانيكية

2553لسنه  64مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم   

شبين الكوم -ش عبد المتعال متفرع من ش جمال عبد الناصر2تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز ، بجهة :   - 

ن محمد مجدى طلبه عياد وشريكة   شركة  ،  مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القواني -  503

 3555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةنشاطها.  ،رأس مالها   

ح ، عن مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائ 101944برقم  25255256،قيدت فى 

ش عبد المتعال متفرع من ش 2والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةنشاطها. ، بجهة : 

شبين الكوم -جمال عبد الناصر  - 

ل ن محمد محمد ومحمد مأمون عبدالعزيز   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغياشرف ابراهيم احمد وشعبا -  504

لمالبس الجاهزة اقامة المعادن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزول واألنسجة وا

نيع الكرتون والورق حينية والطحينة اقامة وتشغيل مصنع لتصوتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحالوة الط

نيع وتعبئة األسمدة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع األعالف اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية اقامة وتشغيل مصنع لتص

 25255259،قيدت فى  3555550555والمبيدات السائلة والبودرة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه   ،رأس مالها   

تيكية اقامة وتشغيل ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالس 101901برقم 

طحينية ة والحالوة المصنع لتصنيع الغزول واألنسجة والمالبس الجاهزة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائي

تشغيل مصنع والطحينة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع األعالف اقامة و

لتصنيع المنتجات  لتصنيع األدوية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة األسمدة والمبيدات السائلة والبودرة اقامة وتشغيل مصنع

مدينه السادات -ورش الصناعية السادسة - 6165الخشبيه ، بجهة : قطعة   - 
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ع اشرف ابراهيم احمد وشعبان محمد محمد ومحمد مأمون عبدالعزيز   شركة  ،  واالخشاب اقامة وتشغيل مصنع لتصني -  505

اللكترونية اقامة امواد البناء فيما عدا خام األسمنت اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األجهزة 

 وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

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

الخشاب اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء ، عن وا 101901برقم  25255259،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

ة اقامة وتشغيل فيما عدا خام األسمنت اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األجهزة االلكتروني

 محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

اطها. ، ات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار

مدينه السادات -ورش الصناعية السادسة - 6165بجهة : قطعة   - 

ه باحكام القانون المندوه للتوريدات والتوزيع   شركة  ،  المعمارية. االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشرك -  506

سيس فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأ 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125م رق

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

صلحة او تقديم خدمات الصيانة والنظافة للمنشآت والمبانى. يجوز للشركة ان تكون لها م باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

، عن  102524برقم  25255215،قيدت فى  25555550555تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125رقم المعمارية. االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون 

ا إال بعد فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضه 1922

قديم ض  تالحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغر

كات ، خدمات الصيانة والنظافة للمنشآت والمبانى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

مدينة نصر اول-المنطقة السادسة-شارع محمد حسن بدران 13بجهة :   - 

يق غرضها هةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقالمندوه للتوريدات والتوزيع   شركة  ،  و غيرها التي تزاول اعماال شبي -  507

انون و الئحته في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام الق

لمباشرة  ة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن و غيرها التي تزاول اعماال  102524برقم  25255215،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الفة او شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات تشتريها او تلحقها بها

مدينة -المنطقة السادسة-شارع محمد حسن بدران 13الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - نصر اول

كام وشريكتها   شركة  ،  مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة اح هبه عبد الرحمن عبد الجليل -  508

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

شطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام ، عن مالي مستقل لألن 101255برقم  25255254،قيدت فى  055555550555

 311يال القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ف

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الجنوبى  95ش ال  2النرجس   - - 

حفر شركة  ،  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات ال   TESTIT PETROLEUM SERVICES تستت للخدمات البترولية -  509

 : واالستكشاف وتشمل

 صيانة آبار البترول وتنشيطها-

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية- -

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

لة ألعمال الحفر والصيانةاألعمال المدنية المكم -  

 معالجة األسطح من الترسيبات -
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 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

 التوريدات العمومية وعلى األخص توريد المواد الغذائية

، عن تقديم الخدمات البترولية  101912برقم  52552562،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها   

 : المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

 صيانة آبار البترول وتنشيطها-

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية- -

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

الحفر والصيانةاألعمال المدنية المكملة ألعمال  -  

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي -

 التوريدات العمومية وعلى األخص توريد المواد الغذائية

المقطم -لهضبة الوسطى ا - 6129الدور االول قطعه رقم  - 4يجوز للشركة ان تكون ، بجهة : شقة   - 

شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    TESTIT PETROLEUM SERVICES تستت للخدمات البترولية -  510

 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101912برقم  25255256،قيدت فى  1555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    الحصول على كافة التراخيص

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

يها اوهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ال  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 - الهضبة الوسطى - 6129الدور االول قطعه رقم  - 4الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

 - المقطم

كب الدارة المطاعم والكافيتريات-بيور -  511  PURE CUP    ً  ألحكام شركة  ،  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن الهيئات السالفة او تشتريها او  101906برقم  25255259،قيدت فى  055550555مة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الالز

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

عين شمس -شارع محمود الجندى  -ح ابراهيم امين  1الزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحصول على كافة التراخيص ال  - 

كب الدارة المطاعم والكافيتريات-بيور -  512  PURE CUP   ميع شركة  ،  تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم ج

رة ساحات التيك اواى.تشغيل وادارة قاعات االفراح. تشغيل واداأنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكوالت و

ان تكون لها  تليفون(.يجوز للشركة -كتابة كمبيوتر -تصوير مستندات  -انتظار السيارات. تقديم خدمات رجال االعمال )فاكس 

حقيق او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها 
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برقم  25255259،قيدت فى  055550555غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

ع أنواع ، عن تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جمي 101906

)فاكس  تيك اواى.تشغيل وادارة قاعات االفراح. تشغيل وادارة ساحات انتظار السيارات. تقديم خدمات رجال االعمالالمأكوالت وال

الشركات و  تليفون(.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع -كتابة كمبيوتر -تصوير مستندات  -

ن تندمج التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او

عين شمس -شارع محمود الجندى  -ح ابراهيم امين  1في ، بجهة :   - 

راع. شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستز   Groots جروتس للتصدير -  513

ألراضي المستصلحة. ويشترطواستزراع ا  

ى االستزراع في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف

 306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

 لسنة

2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

، عن استصالح وتجهيز  101922برقم  25255259،قيدت فى  1055550555تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   

راضي المستصلحة. ويشترطاألراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األ  

ى االستزراع في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف

 306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

 لسنة

2008 

ربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومت . 

السيده زينب -القصر العينى  -ش حسين حجازى  22تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة :   - 

ع لتصنيع امة وتشغيل مصنهبه شحته احمد مبارك وشريكها   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اق -  514

غيل المعادن اقامة وتشغيل وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتش

ول ركة الحصمصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع الطوب األسمنتي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

، عن اقامة  102532برقم  25255215،قيدت فى  3555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

نع لتصنيع العبوات وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مص

لطوب األسمنتي مع تشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام وتصنيع االبالستيكية اقامة وتشغيل مصنع ل

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

الشروق -ميدان سفنكس -11قطعة -مول األفارقة-12وحدة   - 

امة وتشغيل مصنع عبد الفتاح سعد فتحي ابرهيم وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكيه اق -  515

الرخام والطوب  لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج والمالبس الجاهزة اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلى

ية وعلى الشركة ع وتعبئة المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساراالسمنتى اقامة وتشغيل مصنع لتصني

،  102532برقم  25255215،قيدت فى  3555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

شغيل مصنع للغزل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكيه اقامة وتشغيل 

ع وتعبئة المواد والنسيج والمالبس الجاهزة اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب االسمنتى اقامة وتشغيل مصنع لتصني

اشرة لتراخيص الالزمة لمبالغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

الشروق -الشروق -شارع الخلق-12بلوك  4قطعه  1نشاطها. ، بجهة : مكتب   - 

 .الفاش جروب الدارة المشروعات   شركة  ،  إدارة المشروعات -  516
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اتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراء 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  

 ً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها بها و ذلك طبقا  

، عن إدارة  102132برقم  25255212،قيدت فى  155550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 .المشروعات

ءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجرا 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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مدينه السادات -الحى الثانى  - 0قطعة  - 1مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : شقه   - 

لالزمة شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا   REBIRTH ريبيرت للبرمجيات -  517

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة  102109برقم  25255212،قيدت فى  0555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مدينه  -عمارات الجبل االخضر االستثمارى  -طريق النصر 1الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -نصر

اد الدراسات إعد• واالنشاء   شركة  ،  إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  نورس فالدج لالستثمار -  518

• طقة الصناعية. إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمن• االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

اء مباني إنش• ذب رؤوس األموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. التسويق والترويج ألراضي المنطقة الصناعية لج

لعمرانية تجارة الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات ا• مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات. 

، عن إعداد الدراسات  102226برقم  52552132،قيدت فى  055555550555اقامة المراكز التجارية   ،رأس مالها   • الجديدة. 

شاء البنية إن• إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.• االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية. 

جذب رؤوس ة لالتسويق والترويج ألراضي المنطقة الصناعي• األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية. 

تجارة  •إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات. • األموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. 

عقاررقم  - 4اقامة المراكز التجارية ، بجهة : شقة • الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

البساتين -معراج ال - 2162  - 

 هيلث بيور فارما   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  519

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  101260برقم  25255250،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الالزمة لمباشرة

الظاهر -شارع الظاهر 23 -الثاني  الدور - 3نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات   Bardy For Paper Tissues Industries بردي للمنتجات الورقية -  520

ها التي الورقية تجارة المنتجات الورقية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

الهيئات  زاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيت

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
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 25255250،قيدت فى  15555550555ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وعلى الشرك

لها مصلحة او  ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية تجارة المنتجات الورقية يجوز للشركة ان تكون 101239برقم 

ها في ي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  شركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال

مدينه العبور -الحي االول  - 12محلية  - 04نشاطها. ، بجهة : عقار  - 

اكس جروب للتخليص الجمركى -تريد  -  521  Trade-X Group   شركة  ،  التخليص الجمركى 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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  

ى الشركة ية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ

،  101952برقم  25255256،قيدت فى  15555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن التخليص الجمركى

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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

ى الشركة يذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف

النزهه -مساكن شيراتون  -ش متولى الشعراوى  11الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

تزاول  مع الشركات و غيرها التي بالكو للتجارة   شركة  ،  للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه -  522

ات السالفة أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئ

 .أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه  102551برقم  25255259ى ،قيدت ف 129555550555،رأس مالها     

ي من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو ف

تنفيذية. ، بجهة : ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته الالخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و 

12رقم  المقام على قطعة أرض -من الدور الثاني بالمبنى االداري الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستيفال سيتي 1الوحدة رقم  b04- 

الزمة للبناء ار في منتجات الجبس الاستيراد واإلتج-مباشرة عموم نشاط االستيراد والتصدير. -بالكو للتجارة   شركة  ،   -  523

ة منتجات وكذا منتجات وأنظمة الحوائط الجافة والرطبة بما في ذلك القوالب الجبسية والعوازل والجبس الصناعي والمعادن وكاف

ء بطريق واتسويق وتوزيع وتركيب المنتجات المذكورة ولوازمها ومشتقاتها والقيام بأعمال الوكالة التجارية س-الجبس األخرى. 

ة لممارسة مباشر أو عن طريق الغير مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص الالزم

مباشرة عموم نشاط -، عن  102551برقم  25255259،قيدت فى  129555550555هذه األنشطة. و يجوز   ،رأس مالها   

رطبة بما في ذلك اإلتجار في منتجات الجبس الالزمة للبناء وكذا منتجات وأنظمة الحوائط الجافة والاستيراد و-االستيراد والتصدير. 

نتجات المذكورة تسويق وتوزيع وتركيب الم-القوالب الجبسية والعوازل والجبس الصناعي والمعادن وكافة منتجات الجبس األخرى. 

اللوائح و  ة سواء بطريق مباشر أو عن طريق الغير مع مراعاة أحكام القوانين وولوازمها ومشتقاتها والقيام بأعمال الوكالة التجاري

من الدور الثاني  1القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. و يجوز ، بجهة : الوحدة رقم 

12قطعة أرض رقم  المقام على -بالمبنى االداري الكائنة بمشروع مدينة كايرو فيستيفال سيتي b04- 

جنحة شركة  ،  اقامة وتشغيل وتأجير الفنادق )الثابتة( والموتيالت والشقق واال   Egy Moon ايجى مون للتنمية السياحية -  524

اإلدارة و ثقافية. الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية ا

بشان  2512لسنة  355والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 
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ت )تايم شير(. شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تأجير الوحدات الفندقية بنظام اقتسام الوق

، عن اقامة وتشغيل وتأجير  101236برقم  25255250،قيدت فى  2055550555لعقارى. شراء   ،رأس مالها   التسويق ا

اء كانت خدميه او الفنادق )الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سو

رى السياحية. مع مراعاه اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية. 

 بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تأجير 2512لسنة  355القرار الوزارى رقم 

 9 -جنينة مول  -سكنى  4مدخل  - 3لعقارى. شراء ، بجهة : الدور الوحدات الفندقية بنظام اقتسام الوقت )تايم شير(. التسويق ا

مدينه نصر -شارع البطراوى  - 

لشركة شركة  ،  وبيع وتاجير واقامة الوحدات االدارية والسكنية والفندقية. يجوز ل   Egy Moon ايجى مون للتنمية السياحية -  525

اونها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

كافة  رات السارية وعلى الشركة الحصول علىألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

، عن وبيع وتاجير  101236برقم  25255250،قيدت فى  2055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

و  كاتواقامة الوحدات االدارية والسكنية والفندقية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

 -سكنى  4مدخل  - 3ارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور والقرارات الس

مدينه نصر -شارع البطراوى  9 -جنينة مول  - 

و ا مصلحة االصيحة لالستثمار العقارى   شركة  ،  ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون له -  526

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

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

، عن ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا  102556برقم  25255215،قيدت فى  1990555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ة ن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهالغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

و تشتريها او باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

ى الشركة للوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين وا

مدينه نصر -ش اسكان رابعه االستثمارى  46الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

تصنيع وتجهيز  -التصدير  -شركة  ،  التوريدات العمومية    Lit And  Glow  ليت اند جلو لمستحضرات التجميل -  527

ا التي ميل لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرهمستحضرات التج

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

والقرارات السارية  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً 

برقم  25255215،قيدت فى  655550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

كون لها ات التجميل لدى الغير يجوز للشركة ان تتصنيع وتجهيز مستحضر -التصدير  -، عن التوريدات العمومية  102526

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و طبقاً ألح غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك

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

القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  - 2م -الحي الثاني  102 - 2نشاطها. ، بجهة : الدور   - 

لها  شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان تكون   MOOM FOODS موم فودز -  528

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألح غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات

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

مة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة ، عن اقا 102599برقم  25255211،قيدت فى  23555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس
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لسارية وعلى ريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات اتشت

هالقاهره الجديد-الرحاب -الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محطةبنزين شيل اوت   - 

مومية. تثمار العقارى   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العلؤلؤة األتحاد لالس -  529

صالح وتجهيز المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. االستثمار العقارى.التسويق العقارى. شراء وبيع وتقسيم االراضى. است

لحالتين أن تكون ستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين ااألراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لال

يق الغمر األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطر

، عن  102103برقم  25521225،قيدت فى  3555550555فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء   ،رأس مالها   

تثمار التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. االس

جعلها قابلة العقارى.التسويق العقارى. شراء وبيع وتقسيم االراضى. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت

تصالح تزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االسلالس

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

شبين الكوم -شارع طلعت حرب  1 -برج الحرمين  -الوزراء ، بجهة : الدور السادس   - 

.يجوز  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305لؤلؤة األتحاد لالستثمار العقارى   شركة  ،  رقم  -  530

 ي قدللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

لسنة  305، عن رقم  102103برقم  25255212،قيدت فى  3555550555مباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة ل

.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552

ما يجوز لها ها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاون

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

برج  -س نشاطها. ، بجهة : الدور الساد واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

شبين الكوم -شارع طلعت حرب  1 -الحرمين   - 

جوز للشركة شركة  ،  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات. تجارة وتوريد وتوزيع الحلويات ي   ARTISTIC أرتستك فوود -  531

اونها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

كافة  ى الشركة الحصول علىألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

، عن إقامة وتشغيل  102120برقم  25255212،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن الوجوه مع مصنع لتصنيع الحلويات. تجارة وتوريد وتوزيع الحلويات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

ما يجوز لها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك الشركات و غيرها

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

الدور االول  20ى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل واللوائح والقرارات السارية وعل

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -سما مول  -  - - 

ول على عصمت جروب للبالستيك   شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص -  532

، عن مع مراعاة  102190برقم  25255213،قيدت فى  35555550555اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   كافة التر

ش  12جهة : احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

حلوان -وادي حوف  15  - 

ثلين وبروبلين عصمت جروب للبالستيك   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك وتحويل مواد الخام البولي ا -  533

نفخ يجوز الى منتجات بالستيكية وعلى االخص الجراكن والبرطمانات والعبوات البالستيكية عن طريق معدات الحقن وال PETو

ي قد باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

،  102190برقم  25255213،قيدت فى  55550555355تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   ،رأس مالها   

الى منتجات بالستيكية وعلى االخص  PETعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك وتحويل مواد الخام البولي اثلين وبروبلين و
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شترك باي وجه ت الجراكن والبرطمانات والعبوات البالستيكية عن طريق معدات الحقن والنفخ يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

حلوان -وادي حوف  15ش  12تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ، بجهة :   - 

رج شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخا   C Connect Advertising سى كونكت لالعالن -  534

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة 

،  102226برقم  25255216،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ريها اواو تشت عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

النزهه -ش نخله المطيعى  12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

رانية كة   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه لالقمشةبالمناطق النائية والمجتمعات العمعمرو عاشور ابراهيم على وشري -  535

اشرة الجديدة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب

، عن تجاره الجمله والتجزئه لالقمشةبالمناطق  310253برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ى كافة النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عل

السالم -طاب تقسيم عمربن الخ 12ش  419عقار  -بالدور االرضى  4التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل   - 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلومينيوم والزجاج -:2512لسنة  22الوتال مصر للزجاج   شركة  ،  نشاط من داخل قانون  -  536

طة التوريدات العموميه *مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنش -: 2512لسنة  22نشاط من خارج قانون 

زاول ن االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تالواردة بقانو

ات السالفة او اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

، عن نشاط من داخل قانون  102155برقم  25255211،قيدت فى  1555550555الها   تشتريها او تلحقها بها و ذلك   ،رأس م

التوريدات العموميه  -: 2512لسنة  22اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلومينيوم والزجاج نشاط من خارج قانون  -:2512لسنة  22

ها مصلحة او نون االستثمار يجوز للشركة ان تكون ل*مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقا

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

 63عمارة  11: شقه  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ، بجهة

القاهره الجديده-مدينتى  -63مجموعه   - 

 STAR                 TECHNOLOGY           FOR                  LIGHT CURRENT ستار تكنولوجى النظمة التيار الخفيف -  537

SYSTEMS    .لسنه  121م الشركه باحكام القانون رقتلتزم  -شركة  ،  تجارة وتوريد اجهزة التيار الخفيف. االستيراد والتصدير

ص الالزمة فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخي 1922

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مقاوالت االعمال الكهربائية 

اعماال  هروميكانيكية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاولوالك

، عن تجارة وتوريد اجهزة  102522برقم  25255211،قيدت فى  25555550555شبيهةباعمالها او التي قد   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ  1922لسنه  121الشركه باحكام القانون رقم  تلتزم -التيار الخفيف. االستيراد والتصدير. 

بما ال تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

مصلحة او  كهروميكانيكية. يجوز للشركة ان تكون لهايخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مقاوالت االعمال الكهربائية وال

شارع الفريق  -مكرر 10تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد ، بجهة : 

مدينه نصر -اول على عامر - 

التوريدات العمومية يجوز -جارة االجهزة الطبية ت-شركة  ،     Unicare med يونى كير ميد لتجارة االجهزة الطبية -  538

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ها بها و ذلك اوتلحقتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو
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تجارة االجهزة -، عن  102524برقم  25255211،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ي تزاول توريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التال-الطبية 

ات السالفة او اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

 ً لسارية وعلى ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا

روض الفرج-جزيرة بدران -ش الزهور 24الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ة  ،  التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها شرك   Negm And Habib نجم وحبيب جروب للتوريدات العمومية -  539

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

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

ن ، عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكو 102105برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ى تحقيق لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها عل

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  ية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذ

مدينه العبور -الحي األول  -ج  6محلية  - 1قطعة  - 1شقة  - 1نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

22شركة  ،  أنشطة قانون    REBIRTH ريبيرت للبرمجيات -  540 -: 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أعمال . 

 نشاطصناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما

 فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

احي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السي . 

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

22، عن أنشطة قانون  102109برقم  25255212،قيدت فى  0555550555،رأس مالها    -: 

صيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التو . 

 نشاطصناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها، بما

 فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع

لفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي ل . 

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

مدينه نصر -عمارات الجبل االخضر االستثمارى  -طريق النصر 1بجهة :  - 

موح به التجارة العامة والتوزيع فيما هو مس-ال جروب للتوريدات العمومية و المقاوالت   شركة  ،  ايجى ماس انترناشيون -  541

 قانونا

 التوريدات العمومية-

 المقاوالت العامة-

 االستيراد و التصدير-

فىفى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق  1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 199 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به -، عن  102125برقم  25255212،قيدت فى  25555550555او   ،رأس مالها   

 قانونا

 التوريدات العمومية-

 المقاوالت العامة-

 االستيراد و التصدير-

س الشركة اى حق فىفى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسي 1922لسنه  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

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

المعادى -شارع السكه الحديد-كوتسيكا ارض الجمعية  3عمارة رقم  -2او ، بجهة : شقة رقم   - 

ها في مصر ايجى ماس انترناشيونال جروب للتوريدات العمومية و المقاوالت   شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرض -  542

او تشتريها اواو 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

ونها على تحقيق غرضها في ، عن التي قد تعا 102125برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،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

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

المعادى -شارع السكه الحديد-كوتسيكا ارض الجمعية  3عمارة رقم  -2نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   - 

 شركة  ،  بها   REBIRTH ريبيرت للبرمجيات -  543

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .اقامة وتنظيم الحفالت العامة

دة بقانون االستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوار * . 

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 التنفيذية تلحقها بها و ذلك  

، عن بها 102109برقم  25255212،قيدت فى  0555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها     
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 200 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .اقامة وتنظيم الحفالت العامة

دة بقانون االستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوار * . 

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

مدينه نصر -عمارات الجبل االخضر االستثمارى  -طريق النصر 1مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :  - 

ن رك باي وجه موول كرافت للمقاوالت العامة   شركة  ،  المقاوالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت -  544

لخارج كما الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

مع مراعاه احكام  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لالحكام القانون و الئحته التنفيذية

ا   لقانون و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

، عن المقاوالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  101933برقم  25255256،قيدت فى  1555550555

و في زاول اعماال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

لتنفيذية مع الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لالحكام القانون و الئحته ا

ها ، بجهة : كة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاه احكام القانون و اللوائح و القرارات السارية و على الشر

مصر القديمة -شارع المحطة المدابغ  26  - 

22سبريت للتنمية والتطوير العقاري   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار  -  545 : 

ةق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناط  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية

22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التطوير العقاري

عدا االدارة الفندقية ادارة المشروعات "فيما " 

برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون   ،رأس مالها   

22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  102123 : 

ةارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خ  

لسنة  306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552 

 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية

22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التطوير العقاري
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 201 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ا االدارة الفندقيةادارة المشروعات "فيما عد " 

مدينه  -الحي االول  -امام نادي العبور -برج مكة 22مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون ، بجهة : 

 -العبور

 سبريت للتنمية والتطوير العقاري   شركة  ،  االستثمار -  546

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 االستثمار 102123برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

االهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 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  

مدينه العبور -الحي االول  -امام نادي العبور -برج مكة 22نشاطها. ، بجهة :  - 

 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات -شركة  ،     DEVEXديفيكس لتصميم البرمجيات -  547

لكترونية وتشغيلها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإل -والتطبيقات بمختلف أنواعها.

اسبات إدخال البيانات على الح -لمحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.إنتاج ا -والتدريب عليها. 

وجوه مع االتصاالت وخدمات االنترنت . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال -وبالوسائل اإللكترونية. 

، عن  102142برقم  25255212،قيدت فى  1555550555ا   الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس ماله

إنتاج البرامج أعمال تصميم و -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. -

تروني بصوره ج المحتوى اإللكإنتا -والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

نترنت . االتصاالت وخدمات اال -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.  -المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

ا ، بجهة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله

النزهة الجديدة-1شقة رقم -الدور االول-متفرع من شارع طه حسين-شارع حسنى درويش2 :  - 

وز شركة  ،  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يج   DEVEXديفيكس لتصميم البرمجيات -  548

اة احكام القوانين قاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعلها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طب

 1555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

في الخارج ,كما يجوز لها ان ، عن او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  102142برقم  25255212،قيدت فى 

ام القوانين واللوائح تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احك

متفرع -درويششارع حسنى 2والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

النزهة الجديدة-1شقة رقم -الدور االول-من شارع طه حسين  - 

 شركة  ،  و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   Fine Touch Pharma فاين تتش فارما -  549

،قيدت فى  1555550555مالها   السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس 

لحصول ، عن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا 102204برقم  25255213

لصحراوي طريق مصر االسماعيلية ا -على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مشروع المجمع السكني مون سيتي 

26عمارة رقم  -  
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 202 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

السالم -النهضة - 1553شقة  -الدور العاشر -  - 

انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و -شركة  ،     Fine Touch Pharma فاين تتش فارما -  550

اصة و ائية و االغذية الطبية الخاللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل الطبيةبمختلف انواعها و المكمالت الغذ

ة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغذية الطبيه و االعالف السائل

ت التوكيال-البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير. 

برقم  25255213،قيدت فى  1555550555فى   ،رأس مالها    1922لسنه  125لتزم الشركه باحكام القانون رقم التجاريه.ت

ه و انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبي-، عن  102204

ميل و ئية و االغذية الطبية الخاصة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجالمحاليل الطبيةبمختلف انواعها و المكمالت الغذا

عهد المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغذية الطبيه و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضرات م

لسنه  125رقم  تزم الشركه باحكام القانونالتوكيالت التجاريه.تل-التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير. 

26عمارة رقم  -طريق مصر االسماعيلية الصحراوي  -فى ، بجهة : مشروع المجمع السكني مون سيتي  1922  

السالم -النهضة - 1553شقة  -الدور العاشر -  - 

حق  ريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اىشركة  ،  شأن تنظيم اعمال الوكاله التجا   Fine Touch Pharma فاين تتش فارما -  551

انين فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القو

ال عماالمنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

سالفة او شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال

، عن  102204برقم  25255213،قيدت فى  1555550555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

يص الالزمة اريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخشأن تنظيم اعمال الوكاله التج

ة او لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلح

ضها في اال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم

، بجهة :  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

26عمارة رقم  -طريق مصر االسماعيلية الصحراوي  -مشروع المجمع السكني مون سيتي   

السالم -النهضة - 1553شقة  -لدور العاشرا -  - 

شركة  ،  تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية    EXPOSURE TRADING اكسبوجرتريدنج -  552

المالية ألنشطة ق واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األورا

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . التجارة  22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

لشركة ان تكون لها العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التصدير. التصوير الفوتوغرافى فيما عدا التصويرتحت الماء.يجوز ل

، عن تقديم  102410برقم  25255212،قيدت فى  2055550555لحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   مص

أس المال واالستحواذ االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة ر

من  22دة ق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الماوكذا االستشارات المالية عن األورا

الفوتوغرافى فيما  قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التصدير. التصوير

 -خلفى  2السراج مول  01مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : عدا التصويرتحت الماء.يجوز للشركة ان تكون لها 

 -مدينه نصر

 شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   Excellence اكسلنس لتنمية الموارد البشرية -  553

ات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 203 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية  102212برقم  25255213،قيدت فى  1055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الموارد البشرية

اا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 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

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

مدينه نصر -الحي السابع  -امتداد الطيران  -ش عبدالله العربي 36نشاطها. ، بجهة :  - 

شارات والدراسات تقديم االستشارات المالية)فيما عدا االستشارات القانونية واالست-اكسبيرت ستوك لالستشارات   شركة  ،   -  554

لقةبالتقييم بمناسبةزيادةالمتع  

 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  ) . 

 اعداد دورات تدريبية-

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

تقديم االستشارات -، عن  102262برقم  25255213،قيدت فى  055550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

التقييم بمناسبةزيادةالمالية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةب  

 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  ) . 

 اعداد دورات تدريبية-

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

بوالق -حارة الساقيةبوالق ابو العال  -ش العدوية الوسطانى  0او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة :   - 

لسالفة او ي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ااكسبيرت ستوك لالستشارات   شركة  ،  غرضها ف -  555

 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 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  102262برقم  25255213،قيدت فى  055550555   نشاطها.  ،رأس مالها

 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  

بوالق -حارة الساقيةبوالق ابو العال  -ش العدوية الوسطانى  0نشاطها. ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 204 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

شركة  ،  غرضها في مصر او في    Elegant Company  For Trade And Distribution األنيق للتجارة والتوزيع -  556

ئات السالفة او تشتريها اوالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

 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

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ، عن  102262برقم  25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 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

تال -كمشيش  -هة : ش السوق نشاطها. ، بج  - 

ئحته التنفيذية مع لحد بيتك   شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال -  557

ها.  ،رأس شرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا

، عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  102234برقم  25255213،قيدت فى  05550555مالها   

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

الظاهر -ش كامل صدقي  44ص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : التراخي - 

المهمات وخدمات لحد بيتك   شركة  ،  الشحن والنقل البري للبضائع وال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع و -  558

 النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القيد

توزيع فيما هو مزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي التجارة العامة والبسجل الناقلين واستخراج الترخيص ب

 مسموح به قانونا

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

برقم  25255213،قيدت فى  05550555في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

لنقل داخل ، عن الشحن والنقل البري للبضائع وال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات ا 102234

 القطر المصري أو خارجه اال بعد القيد

توزيع فيما هو لة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي التجارة العامة والبسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاو

 مسموح به قانونا

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

الظاهر -ش كامل صدقي  44لخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما    Elegant Company  For Trade And Distribution األنيق للتجارة والتوزيع -  559

 هو مسموح به قانونا

 التوكيالت التجارية -

ى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركةف 1922لسنه  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

الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ا  
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، عن التجارة العامة  102262برقم  25255213،قيدت فى  1555550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  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

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

تال -كمشيش  -او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : ش السوق   - 

عداد شركة  ،  إ   SENA FOR MARINE ENGINEERING & CONSULTING سينا للهندسة البحرية واإلستشارات الفنية -  560

 .تصميمات المراكب والسفن

 .إجراء أعمال الصيانة للسفن والمراكب والناقالت البحرية واإلشراف عليها

 .إجراء أعمال التقييم لصالحية السفن والمراكب والناقالت البحرية ومطابقتها للمواصفات الدولية لإلبحار

يادةرأسشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزتقديم االستشارات الفنية)فيما عدا االستشارات القانونية واالست  

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

د ، عن إعدا 102292برقم  25255216،قيدت فى  055550555من قانون   ،رأس مالها    22المنصوص عليها في المادة 

 .تصميمات المراكب والسفن

 .إجراء أعمال الصيانة للسفن والمراكب والناقالت البحرية واإلشراف عليها

 .إجراء أعمال التقييم لصالحية السفن والمراكب والناقالت البحرية ومطابقتها للمواصفات الدولية لإلبحار

يادةرأسات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزتقديم االستشارات الفنية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشار  

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

صالح سالم-عمارات العبور 4من قانون ، بجهة :  22المنصوص عليها في المادة   - 

إلستشارات الفنيةسينا للهندسة البحرية وا -  561  SENA FOR MARINE ENGINEERING & CONSULTING    شركة  ،  سوق

 . (رأس المال والئحته التنفيذية

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102292برقم  25255216،قيدت فى  055505555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 . (عن سوق رأس المال والئحته التنفيذية

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

يها اوندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 206 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

صالح سالم-عمارات العبور 4الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

و تشتريها ى لإلستشارات العقارية   شركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة اانتر -  562

لى الشركة اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

،  102314برقم  25255216،قيدت فى  055550555الزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص ال

لقانون و عن في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ا

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

التسعين الشمالى-مشروع وان واى-يمين سلم العقار 2مكتب رقم -الدور الثانى-2نشاطها. ، بجهة : مبنى رقم  - 

القاهرة الجديدة-التجمع الخامس  - 

اهزة اقامة مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمالبس الج مرثا شحاته صالح رزق الله وشريكها   شركة  ،  اقامة وتشغيل -  563

غيل مصنع لتشكيل وتشغيل وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية اقامة وتش

ارات السارية نين واللوائح والقرالمعادن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ونشر وجلى الرخام والطوب االسمنتى مع مراعاة احكام القوا

برقم  25255211،قيدت فى  3555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ئة المواد الغذائية ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعب 102529

يل مصنع لتصنيع ونشر اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغ

لتراخيص وجلى الرخام والطوب االسمنتى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

مدينه العبور -شارع األندلس  11قطعة  2، بجهة : مكتب الالزمة لمباشرة نشاطها.  - 

 . فريدم للتسويق العقارى   شركة  ،  التسويق العقارى -  564

 .المقاوالت العامة

 .مقاوالت أعمال التشطيبات والديكور

 .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 التسويق العقارى 102256برقم  25255213،قيدت فى  255550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

 .المقاوالت العامة

يكورمقاوالت أعمال التشطيبات والد . 

 .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 ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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حدائق القبه -شارع حمزه فتح الله  1 -الدور االول  - 1نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

رى(بينك بانثر )بيرى اند بي -  565  PINK PANTHER (BERRY AND BERRY    شركة  ،  ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات

 .الثابتة

 .ادارة وتشغيل المالهى الترفيهية

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  

 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 ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة 102253برقم  25255213،قيدت فى  155550555أس مالها   نشاطها.  ،ر . 

 .ادارة وتشغيل المالهى الترفيهية

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  

 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

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -الحى الثانى  -المنطقة الخامسة 00-21نشاطها. ، بجهة : ة   - 

شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول    Hendawi Engineering & Trading هنداوى للهندسة والتجارة -  566

، عن  102205برقم  25255213،قيدت فى  1555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

زيرة عمارة الج -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االول  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة

التجمع الخامس -النرجس  652  - - 

ها شركة  ،  شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض   BUILDIA بيلديا للمقاوالت العامه و التوريدات العموميه -  567

انون و الئحته ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القفي مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

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

، عن شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق  102202رقم ب 25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  لشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

كوبرى القبه-شارع العقاد  15نشاطها. ، بجهة :  - - 

لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    High End For Real Estate Investment هاى ايند لالستثمار العقارى -  568

دا منطقة ديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الج-: 2512

لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

ارج ية والمناطق النائية والمناطق ختخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمران -. 2552

،قيدت فى  255550555التسويق العقارى مع االلتزام بافراد   ،رأس مالها   -: 2512لسنة  22الوادي القديم (.انشطة من خارج ق 

ديدة االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الج-: 2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  102202برقم  25255213

 305قم والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء ر

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية  -. 2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة 
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التسويق العقارى مع -: 2512لسنة  22ية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.انشطة من خارج ق والمجتمعات العمران

روض الفرج-ش مدرسة التوفيقية متفرع من ش شبرا  4االلتزام بافراد ، بجهة :   - 

سابات مستقلة ومركز مالي شركة  ،  ح   High End For Real Estate Investment هاى ايند لالستثمار العقارى -  569

ات و غيرها مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

واللوائح والقرارات  ئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانينالهي

،قيدت فى  255550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن تكون حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.يجوز للشركة ا، عن  102202برقم  25255213

تحقيق  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على

كام القانون و يئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في اله

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

روض الفرج-ش مدرسة التوفيقية متفرع من ش شبرا  4لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  مقاوالت اعمال التركيبات الكهربائية    Hendawi Engineering & Trading هنداوى للهندسة والتجارة -  570

ل فقط من والميكانيكية. تجارة المعدات الهندسية وتركيبها وصيانتها. توريد وتركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخ

مه واطفاء توريد وتركيب معدات السال -لبوابات االلكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق. ا -اجهزه االنذار -)كاميرات المراقبة

 2553لسنه  64مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  -الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق. 

،قيدت فى  1555550555المنصات الميكانيكية   ،رأس مالها    توريد وتركيب شبكات االتصاالت الداخلية. تجارة وتركيب

صيانتها. ، عن مقاوالت اعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية. تجارة المعدات الهندسية وتركيبها و 102205برقم  25255213

نية( والصيانة البوابات االلكترو -االنذاراجهزه  -توريد وتركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة

مع  -ا سبق. توريد وتركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لم -المتنقلة لما سبق. 

ارة وتركيب توريد وتركيب شبكات االتصاالت الداخلية. تج 2553لسنه  64مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

التجمع الخامس -النرجس  652عمارة الجزيرة  -المنصات الميكانيكية ، بجهة : الدور االول   - - 

توريد وتركيب انظمة  -شركة  ،  بمختلف انواعها.   Hendawi Engineering & Trading هنداوى للهندسة والتجارة -  571

ميكانيكية. يجوز ة واأللكترونية. اقامة وتشغيل مصنع لتجميع المنصات الالتحكم.اقامة وتشغيل مصنع لتجميع اللوحات الكهربائي

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك ات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

 25255213،قيدت فى  1555550555طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

واأللكترونية.  هربائيةتوريد وتركيب انظمة التحكم.اقامة وتشغيل مصنع لتجميع اللوحات الك -، عن بمختلف انواعها. 102205برقم 

وه مع الشركات اقامة وتشغيل مصنع لتجميع المنصات الميكانيكية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

ا ان تندمج و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

انين واللوائح ، بجهة الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو في

التجمع الخامس -النرجس  652عمارة الجزيرة  -: الدور االول   - - 

شركة  ،  والجراحية و أدوات التعقيم    VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  572

 و األجهزة و اآلالت

 الطبية و التعويضية و المحاليل الطبيةبأنواعها و المطهرات و المبيدات الحشرية و المنظفات و المعقمات بأنواعها

 واالعالف و البودرات و البرمكسات و المستحلبات لدى الجهات المختصة لصالح الشركة و لصالح الغير

 .اعداد ابحاث تطوير و دراسات الثبات و التكافؤ الحيوى لكل ما سبق-

 التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   
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، عن والجراحية و أدوات التعقيم و  021441برقم  25255212،قيدت فى  105555550555اى حق فى مزاولة   ،رأس مالها   

 األجهزة و اآلالت

 الطبية و التعويضية و المحاليل الطبيةبأنواعها و المطهرات و المبيدات الحشرية و المنظفات و المعقمات بأنواعها

 واالعالف و البودرات و البرمكسات و المستحلبات لدى الجهات المختصة لصالح الشركة و لصالح الغير

- داد ابحاث تطوير و دراسات الثبات و التكافؤ الحيوى لكل ما سبقاع . 

 التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

كن شيراتونمسا-22شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2اى حق فى مزاولة ، بجهة :   - 

شركة  ،  غرضها إال بعد الحصول    VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  573

 على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 إدارة المشروعات-

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355رقم  مع مراعاه القرار الوزارى  

 . اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية-

 .إدارة الصيدليات-

 .اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى و التغذية-

- ، عن  102144برقم  25255212،قيدت فى  105555550555شارات فى مجال الصناعات الدوائية   ،رأس مالها   تقديم االست

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 إدارة المشروعات-

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 . اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية-

 .إدارة الصيدليات-

- و التغذية اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى . 

- مساكن شيراتون-22شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2تقديم االستشارات فى مجال الصناعات الدوائية ، بجهة :   - 

 شركة  ،  و تقديم االستشارات الفنية و   VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  574

ق باسواقالعلمية)فيما عدا ما يتعل  

 االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص
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المال والئحته التنفيذية من قانون سوق رأس 22عليها فى المادة  ) . 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات-

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيةبكافة أنواعها

، عن و تقديم االستشارات الفنية و العلمية)فيما  102144برقم  25255212،قيدت فى  105555550555يجوز   ،رأس مالها   

ما يتعلق باسواقعدا   

 االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

 واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص

سوق رأس المال والئحته التنفيذيةمن قانون  22عليها فى المادة  ) . 

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات-

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيةبكافة أنواعها

مساكن شيراتون-22شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2يجوز ، بجهة :   - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها    VEEXIA FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES فيكسيا للصناعات الدوائية -  575

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

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 102144برقم  25255212،قيدت فى  105555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

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

ى الشركة راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م

مساكن -22شقة -الدور الرابع-شارع محمود عصمت حمدى 2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - شيراتون

م ) ميل للعنايةبالبشرة و الشعر و الجساقامة و تشغيل و ادارة مركزتج -شركة  ،     Las vegas الس فيجاس بيوتى سنتر -  576

 بيوتى سنتر(

 اتليه للمالبس-

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

اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل  -، عن  102145برقم  25255212،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر(

 اتليه للمالبس-
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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

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

قليوب-بالقرب من ماكدونالدزبنها -بجواربنك كريدى اجريكول -نشاطها. ، بجهة : ش النادى الرياضى   - 

 شركة  ،  التوريدات العمومية   GLOBAL MULTI COMPANY FOR SUPPLIES جلوبال مالتى للتوريدات -  577

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  

، عن التوريدات العمومية 102213برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

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

مصر القديمه -ش زكى احمد السادات  2نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق    Dalas For Investment   داالس لالستثمار السياحى والمقاوالت -  578

ألراضي مخصصة ي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ااألساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراض

المناطق  ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا

إقامة وتشغيل وادارة  - 2552لسنة  306وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية   ،رأس مالها   

، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها  102233برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555

االستصالح  األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض قابلة لالستزراع. واستزراع

رار رئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها ق

إقامة وتشغيل وادارة القرى السياحية والفنادق )  - 2552 لسنة 306وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

مدينه نصر -شارع مصطفى النحاس   13الثابتة ( والموتيالت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية ، بجهة :   - 

 -ية وتجارية و ثقافية شركة  ،  وترفيهية ورياض   Dalas For Investment   داالس لالستثمار السياحى والمقاوالت -  579

نية والمعادن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية التنقيب عن الخامات التعدي -المقاوالت العامة 

زاول ت واستغالل المناجم والمحاجر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي

ات السالفة اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

انونا / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ق -المقاوالت العامة  -ة ورياضية وتجارية و ثقافية ، عن وترفيهي 102233

صلحة او التوريدات العمومية التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستغالل المناجم والمحاجر يجوز للشركة ان تكون لها م

ضها في التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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و الئحته ،  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

مدينه نصر -شارع مصطفى النحاس   13بجهة :   - 

مار السياحى والمقاوالتداالس لالستث -  580    Dalas For Investment   ح شركة  ،  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائ

 1555555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، عن التنفيذية مع  102233برقم  25255213،قيدت فى 

مدينه نصر -شارع مصطفى النحاس   13الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

نا / شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانو   NUT CRACKERS FOODS نات كراكرز لألغذية -  581

الحلويات. يجوز التوريدات العمومية. تصنيع المواد والمنتجات الغذائية لدى الغير.تجارة وتوريد وبيع المواد والمنتجات الغذائية و

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ها بها و ذلك يق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقتعاونها على تحق

، عن  101920برقم  25255259،قيدت فى  1555550555طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة   ،رأس مالها   

ر.تجارة وتوريد ونا / التوريدات العمومية. تصنيع المواد والمنتجات الغذائية لدى الغيالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قان

كات و وبيع المواد والمنتجات الغذائية والحلويات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

ن تندمج قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تح

الزهراء -12ل رقم في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ، بجهة : مح

6/ 4قطعة -المحلية السادسة-الحى االول-مول  S-منطقة الفيالت- 

 - - - القاهرة الجديدة

ة شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك   NUT CRACKERS FOODS نات كراكرز لألغذية -  582

،  101920برقم  25255259،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

بجهة :  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات

6/ 4قطعة -المحلية السادسة-الحى االول-الزهراء مول-12محل رقم   S-منطقة الفيالت- 

 - - - القاهرة الجديدة

اقامة وتشغيل مصنع : • 2512لسنه  22يوسف يحيى محمد احمد وشريكية   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  583

اعهم وتصنيع االحبار لتصنيع وتعبئة وتغليف دهانات االيبوكسى والبولى يوريثان و الدهانات االكريليك والبالستيكة بمختلف انو

ج قانون نشطة خارتجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أ• ومواد الدهانات الخام بكافه انواعهم. 

في شان سجل المستوردين،  1922لسنه  121االستيراد والتصدير. تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم : •2512لسنه  22االستثماررقم 

، عن أنشطةداخل  101925برقم  25255259،قيدت فى  65555550555وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في   ،رأس مالها   

ان و الدهانات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف دهانات االيبوكسى والبولى يوريث: • 2512لسنه  22قانون االستثماررقم 

ئة بالمناطق تجارة الجملة والتجز• االكريليك والبالستيكة بمختلف انواعهم وتصنيع االحبار ومواد الدهانات الخام بكافه انواعهم. 

االستيراد والتصدير. تلتزم الشركةبأحكام : •2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

 - 6عقار  - 3في شان سجل المستوردين، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في ، بجهة : مكتب  1922لسنه  121القانون رقم 

مدينه السادات -محور خدمات الحى الثانى   - 

ها مد وشريكية   شركة  ،  مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضيوسف يحيى محمد اح -  584

مستقل  من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي

 لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

اطها.  ن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القواني

، عن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  101925برقم  25255259،قيدت فى  65555550555،رأس مالها   

ابات مالية نين المنظمة لهذا الغرض. تلتزم الشركةبأفراد حسالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوا

 ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار
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اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

مدينه السادات -الحى الثانى  محور خدمات - 6عقار  - 3بجهة : مكتب   - 

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -: 22منصات لالستثمار العقارى   شركة  ،  انشطة قانون  -  585

 والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنة  306وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

ا عدا منطقة تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيم -انشاء او اداره او تشغيل المدارس  - 2552

م موافقةشبه جزيرة سيناء فيلز  

برقم  25255215،قيدت فى  2555555550555الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   ،رأس مالها   

 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج -: 22، عن انشطة قانون  102542

ةالوادى القديم فيما عدا منطق  

لسنة  306وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

ا عدا منطقة تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيم -انشاء او اداره او تشغيل المدارس  - 2552

لزم موافقةشبه جزيرة سيناء في  

التجمع الخامس -المنطقة السادسة  -الحى االول  166الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ، بجهة :   

لسنه  306ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  2552لسنة  305منصات لالستثمار العقارى   شركة  ،   -  586

2552 

مالي  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز-المقاوالت العامة  - 22انشطة خارج قانون  -

كات و غيرها مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

 التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

يها او   ،رأس د تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي ق

ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر  2552لسنة  305، عن  102542برقم  25255215،قيدت فى  2555555550555مالها   

2552لسنه  306العربية رقم   

مالي  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز-المقاوالت العامة  - 22انشطة خارج قانون  -

كات و غيرها مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

 التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

التجمع الخامس -المنطقة السادسة  -الحى االول  166  

كام القوانين يذية مع مراعاة احمنصات لالستثمار العقارى   شركة  ،  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف -  587

 واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و  102542برقم  25255215،قيدت فى  2555555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الالزمة لمباشرة قوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ال  

التجمع الخامس -المنطقة السادسة  -الحى االول  166نشاطها. ، بجهة :   

العقارى . شركة  ،  االستثمار والتطوير    Plaza Fly For Real Estate Investment بالزا فالى لالستثمار العقارى -  588

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة كام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألح

، عن االستثمار  102560برقم  25255215،قيدت فى  0555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   
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اعماال  مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول والتطوير العقارى . يجوز للشركة ان تكون لها

سالفة او شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال

السارية وعلى  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع

الدور االول -مدخل أ  -شارع الهرم  369الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

قديم المقاوالت العامة تالتوريدات العمومية  -كولت للخدمات االستشارية   شركة  ،  اقامة وادارة وتشغيل محطات الوقود  -  589

االستحواذ وكذا االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال و

قانون  من 22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

غيرها التي  سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و

، عن اقامة وادارة وتشغيل  102520برقم  25255215،قيدت فى  2055550555تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس مالها   

ت والدراسات العمومية المقاوالت العامة تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشاراالتوريدات  -محطات الوقود 

العاملة في مجال  المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات

حة من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصل 22ادة األوراق المالية المنصوص عليها في الم

ش شريف  -ج  4او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها ، بجهة : قطعة رقم 

المعادي الجديدة -تقسيم الالسلكي  -سالمة  - - 

لسالم اسماعيل وشريكه   شركة  ،  الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح محمد فهيم عبد ا -  590

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

:المقاوالت العامة 22.انشطة خارج قانون االستثمار  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

لتطوير اقامة وادارة وتشغيل المالهي الترفيهية لالطفال اقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة" ا

 25255215،قيدت فى  0555155555555العقاري مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده   ،رأس مالها   

يثة فى ، عن الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحد 102565برقم 

وقراررئيس  2552لسنة  305االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

:المقاوالت العامة اقامة وادارة وتشغيل المالهي الترفيهية 22.انشطة خارج قانون االستثمار  2552ة  لسن 306الجمهورية رقم 

ه ومركز لالطفال اقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة" التطوير العقاري مع افراد حسابات مالي

الزمالك -شارع ابو الفدا  3 - 21مالي مستقل لألنشطة الوارده ، بجهة : الدور   - 

ع مراعاة محمد فهيم عبد السالم اسماعيل الرفاعى وشريكه   شركة  ،  مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. م -  591

س مالها   أاحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،ر

، عن مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة  102520برقم  25255211،قيدت فى  2555555550555

 35جهة : احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

الزمالك - 12الدور  -شارع ابو الفدا   - 

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات -22محمد فهيم عبد السالم اسماعيل الرفاعى وشريكه   شركة  ،  أنشطة قانون  -  592

راررئيس العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بق

.اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل  2552لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305رقم الوزراء 

قاًمع مراعاة ما االمداد )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسب

،  102520برقم  25255211،قيدت فى  2555555550555و   ،رأس مالها    2552لسنة  305ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

ديم فيما : االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى الق-22عن أنشطة قانون 

وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305اء رقم عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزر

عدا منطقة  .اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 2552لسنه  306

شارع ابو  35و ، بجهة :  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

الزمالك - 12الدور  -الفدا   - 

لسنة  306محمد فهيم عبد السالم اسماعيل الرفاعى وشريكه   شركة  ،  مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -  593

المناطق العمرانية)المناطق الصناعية إنشاء الجامعات . تخطيط وإقامة وتنميه  -.)انشاء او اداره او تشغيل المدارس. 2552

ة التي تجعلها والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسي
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االستصالح  قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

 25255211،قيدت فى  2555555550555واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس   ،رأس مالها   

 -.)انشاء او اداره او تشغيل المدارس. 2552لسنة  306، عن مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  102520برقم 

المناطق ميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية وإنشاء الجامعات . تخطيط وإقامة وتن

اضي خارج الوادي القديم (. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األر

دم طرق الري راض االستصالح واالستزراع, وأن تستخالمستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغ

الزمالك - 12الدور  -شارع ابو الفدا  35الحديثة فى االستزراع وليس ، بجهة :   - 

 محمد فهيم عبد السالم اسماعيل الرفاعى وشريكه   شركة  ،  الري بطريق الغمر -  594

.أنشطة  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552ة لسن 305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

22خارج قانون  -: 

 space)التطوير العقارى. اقامة و تشغيل وإدارة محطة لتموين السيارات.تأجير الوحدات االدارية ومساحات العمل المشتركة

working) امة وتشغيل ة المطاعم و الكافتريات الثابتة. إقاقامة وتشغيل و ادارة المالهى الترفيهية لالطفال. اقامة و تشغيل و ادار

،قيدت فى  2555555550555وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات .* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز   ،رأس مالها   

، عن الري بطريق الغمر 102520برقم  25255211  

.أنشطة  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552ة لسن 305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

22خارج قانون  -: 

 space)التطوير العقارى. اقامة و تشغيل وإدارة محطة لتموين السيارات.تأجير الوحدات االدارية ومساحات العمل المشتركة

working) امة وتشغيل ة المطاعم و الكافتريات الثابتة. إقاقامة وتشغيل و ادارة المالهى الترفيهية لالطفال. اقامة و تشغيل و ادار

 - 12الدور  -شارع ابو الفدا  35وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات .* مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز ، بجهة : 

 - الزمالك

ص الالزمة لمباشرةشركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخي   @Home Show ات هوم شو للتجارة والتوزيع -  595  

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  102216برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

مدينه نصر -المنطقة السادسة -ش محمد كريم  2نشاطها. ، بجهة :  - 

ة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى شركة  ،  التجار   @Home Show ات هوم شو للتجارة والتوزيع -  596

 .االخص تجارة وتوزيع االجهزة الكهربائية

 .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

 102216برقم  25255213فى ،قيدت  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

 .، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة وتوزيع االجهزة الكهربائية

 .التوريدات العمومية

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 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

مدينه نصر -سةالمنطقة الساد -ش محمد كريم  2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة :  - 

ادارة الصيدليات -شركة  ،     CARE FOR PHARMACIES كير للصيدليات -  597  

 تجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية واالمصال واللقاحات والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة ومستحضرات -

تشفياتة الطبية التعويضية ومستلزمات المسالتجميل ومستلزمات الصيدليات والمستلزمات الطبية والغير طبية واالجهز  

 واالدوات الرياضية والمحاليل الطبية والكيماويات والمحاليل المعملية والمطهرات

 التصدير و التوكيالت التجارية -

في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ادارة الصيدليات -، عن  102224برقم  25255213،قيدت فى  055550555،رأس مالها     اى   

 تجارة وتوزيع االدوية البشرية والبيطرية واالمصال واللقاحات والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة ومستحضرات -

تشفياتة التعويضية ومستلزمات المسالتجميل ومستلزمات الصيدليات والمستلزمات الطبية والغير طبية واالجهزة الطبي  

 واالدوات الرياضية والمحاليل الطبية والكيماويات والمحاليل المعملية والمطهرات

 التصدير و التوكيالت التجارية -

في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

المنيل -شارع سمير سيد احمد  0 - 3: شقة اى ، بجهة    - 

شركة  ،  حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص    CARE FOR PHARMACIES كير للصيدليات -  598

 الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها 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 حق فى مزاولة  102224برقم  25255213،قيدت فى  055550555راعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   مع م

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

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  

المنيل -شارع سمير سيد احمد  0 - 3مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : شقة    - 
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ص شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي   CARE FOR PHARMACIES كير للصيدليات -  599

 الالزمة لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  102224برقم  25255213،قيدت فى  555.05555نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المنيل -شارع سمير سيد احمد  0 - 3نشاطها. ، بجهة : شقة    - 

ركة القرارات السارية وعلى الشأى ل أر للتسويق العقارى والمقاوالت   شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و -  600

،  102226برقم  25255216،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

نشاطها. ،  عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مصر الجديده -ش الثورة  153ة : بجه  - 

 .أى ل أر للتسويق العقارى والمقاوالت   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -  601

 .التسويق العقارى

 .التصدير

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات

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  

،  102226برقم  25255216،قيدت فى  0555550555ون و الئحته التنفيذية   ،رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان

 .عن المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التسويق العقارى

 .التصدير

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات

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  

مصر الجديده -ش الثورة  153و الئحته التنفيذية ، بجهة : تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   - 

اقامة وتشغيل و ادارة و تملك المطاعم و الكافتريات الثابتة-شركة  ،     AZDAأزدا إلدارة و تشغيل المطاعم -  602  

 اقامة وتشغيل المحالت التجارية-

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

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

اقامة وتشغيل و ادارة و تملك المطاعم و -، عن  102223برقم  25255216،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الكافتريات الثابتة

- ريةاقامة وتشغيل المحالت التجا  

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

المعادى الجديدة-تقسيم الالسلكى  4ج /11نشاطها. ، بجهة : مبنى رقم   - 

والرقاق  شغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمعجنات والجالشاوالد هاشم والعراقي لصناعة الغذاء   شركة  ،  اقامة وت -  603

 والمخروطة والمسرودة

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   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102454رقم ب 25255212،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمعجنات والجالش والرقاق والمخروطة والمسرودة

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   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

طنطا -محلةروح  -لك العراقي المغاوري الشحات الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : دور أرضي بم  

- 

و إنشاء أو إدارة أ• إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس. • نورس فالدج لالستثمار واالنشاء   شركة  ،  وسالسل االمداد.  -  604

ضمه من لة أو العامة ، وما تاقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكام• إنشاء الجامعات. • تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني . 

(سنوياً بالمجان من عدد  % 15بشرط أن تقدم ) -اقامةالمراكز الطبية التشخيصية أو العالجية. • أنشطة داخلية عالجية أو طبية.

• لنسبة للمركز. ية لها بااألسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية أو التشخيص

إنشاء • ، عن وسالسل االمداد.  102226برقم  25255213،قيدت فى  055555550555اقامة وتشغيل الفنادق،   ،رأس مالها   

يات اقامة المستشف• إنشاء الجامعات. • إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني . • أو إدارة أو تشغيل المدارس. 

 -لعالجية. اقامةالمراكز الطبية التشخيصية أو ا• المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية عالجية أو طبية.المتخصصة أو 

ديم الخدمة الطبية (سنوياً بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحاالت التي يتم تق % 15بشرط أن تقدم )

البساتين -المعراج  - 2162عقاررقم  - 4اقامة وتشغيل الفنادق، ، بجهة : شقة • لها بالنسبة للمركز.  أو العالجية أو التشخيصية  - 

قية، والقرى نورس فالدج لالستثمار واالنشاء   شركة  ،  الثابتة ، ويخوت السفاري، والموتيالت، والشقق واألجنحة الفند -  605

كمال المنشآت بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ، واستالسياحية ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة 
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ن ثالثةنجوم ، وأال الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقرى السياحية ع

ت مشروعا• ي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع . يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمال

، عن الثابتة ، ويخوت  102226برقم  25255213،قيدت فى  055555550555اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها   ،رأس مالها   

ت خدمية أو رتبطة بذلك سواء كانالسفاري، والموتيالت، والشقق واألجنحة الفندقية، والقرى السياحية ، واألنشطة المكملة أو الم

نادق والموتيالت ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الف

إجمالي  والشقق واألجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم ، وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف

 - 2162عقاررقم  - 4مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها ، بجهة : شقة • المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع . 

البساتين -المعراج   - 

دات عن نورس فالدج لالستثمار واالنشاء   شركة  ،  بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري ، بشرط أال يقل عدد تلك الوح -  606

لموجهة مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان ا• خمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. 

ديم فيما االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى الق• لمحدودي الدخل . 

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

برقم  25255213،قيدت فى  055555550555إقامة أو إدارة وتشغيل   ،رأس مالها   .• 2552لسنة  306الجمهورية رقم 

مت في وحدات عن خمسين وحدة سكنية ،سواء أقي، عن بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري ، بشرط أال يقل عدد تلك ال 102226

االستثمار • مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . • شكل بناء واحد أو عدة أبنية. 

رة سيناء مع ه جزيالعقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شب

وما ورد بقراررئيس 2552لسنة  305مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

البساتين -المعراج  - 2162عقاررقم  - 4إقامة أو إدارة وتشغيل ، بجهة : شقة .• 2552لسنة  306الجمهورية رقم   - 

مطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسلينورس فالدج لالستثمار واالنشاء   شركة  ،  الجراجات متعددة ال -  607  (B.O.T) 

إعداد الدراسات والبحوث الفنية  •B.O.T سواء كانت تحت سطح األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام

طات وصيانة محإقامة أو إدارة وتشغيل • واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية. 

 طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصة

ق   ،رأس تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناط• لالستصالح واالستزراع. 

عددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة ، عن الجراجات مت 102226برقم  25255213،قيدت فى  055555550555مالها   

إعداد الدراسات والبحوث  •B.O.T سواء كانت تحت سطح األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B.O.T) التسليم

يانة محطات وتشغيل وصإقامة أو إدارة • الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية. 

 طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصة

ق ، بجهة : تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناط• لالستصالح واالستزراع. 

البساتين -المعراج  - 2162عقاررقم  - 4شقة   - 

صلحة او لدج لالستثمار واالنشاء   شركة  ،  النائية والمناطق خارج الوادي القديم(. يجوز للشركة ان تكون لها منورس فا -  608

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

و الئحته  مج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

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

، عن النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  102226برقم  25255213،قيدت فى  055555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

لحقها بها و ذلك او تشتريها او تقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

البساتين -المعراج  - 2162عقاررقم  - 4التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

عالنسى كونكت لال -  609  C Connect Advertising     ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / -شركة

 التوريدات العمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 220 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 ادارة المشروعات-

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 التوكيالت التجارية-

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 . الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

- التجارة العامة -، عن  102226برقم  25255216،قيدت فى  1555550555  تقديم االستشارات فى مجال الدعاية   ،رأس مالها 

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 ادارة المشروعات-

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 التوكيالت التجارية-

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد 1922لسنه  125لتزم الشركه باحكام القانون رقم ت  

 . الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

- النزهه -نخله المطيعى ش  12تقديم االستشارات فى مجال الدعاية ، بجهة :  - 

شركة  ،  و االعالن )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا    C Connect Advertising سى كونكت لالعالن -  610

 االستشارات القانونية

االوراق واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن  

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 (التنفيذية

 اقامة و تنظيم الحفالت العامة و المؤتمرات-

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

، عن و االعالن )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق  102226برقم  25255216،قيدت فى  1555550555او   ،رأس مالها   

 الماليه وكذا االستشارات القانونية

المالية عن االوراق واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات  

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 (التنفيذية

 اقامة و تنظيم الحفالت العامة و المؤتمرات-

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

النزهه -ش نخله المطيعى  12او ، بجهة :  - 

ه نشاط النقل تايتن لخدمات النقل   شركة  ،  النقل البرى للبضائع والنقل الجماعى للركاب لحساب الغير *وال يتم مزاول -  611

اج الترخيص ي او خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخرالبري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 221 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

الوجوه مع  بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من

ما يجوز لها ي مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ف

، عن النقل البرى للبضائع والنقل  101924برقم  25255259،قيدت فى  0555550555ان تندمج في الهيئات   ،رأس مالها   

 طر المصريالجماعى للركاب لحساب الغير *وال يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل الق

دولى.يجوز او خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى وال

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

-شارع نجيب الريحانى  49مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة :  تعاونها على تحقيق غرضها في

االزبكيه -الدور االرضى  - 

يذية مع مراعاة تايتن لخدمات النقل   شركة  ،  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف -  612

س مالها   ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأاحكام القوانين واللوا

حته ، عن السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ 101924برقم  25255259،قيدت فى  0555550555

لمباشرة  القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و

االزبكيه -الدور االرضى -شارع نجيب الريحانى  49نشاطها. ، بجهة :  - 

 تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل و العنايه-: 2512لسنة  22السوسنه السحريه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  613

ة و المكمالت الغذائيةبالمناطق النائية والمجتمعاتبالبشر  

اه ما ورد العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراع

اقامة وتشغيل -. 2552لسنه  306و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

 6555550555الثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو   ،رأس مالها   

تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل -: 2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  102540برقم  25255215،قيدت فى 

و المكمالت الغذائيةبالمناطق النائية والمجتمعاتو العنايه بالبشرة   

اه ما ورد العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراع

اقامة وتشغيل -. 5225لسنه  306و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم 

كوبرى  -أ ش اسماعيل  2الثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو ، بجهة : 

2القبه الدور الثانى شقة   - - 

اعي و الصرف الصنإقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أ -السوسنه السحريه   شركة  ،  تجميدها  -  614

مجال البنية  إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في -والتنقية وتوصيالتها. 

لبشرة و توزيع مستحضرات التجميل و العنايه با -التعبئة و التصنيع لدى الغير -: 2512لسنة  22األساسية. انشطة من خارج ق 

مستقل لألنشطة  استئجار االالت و المعدات عدا التاجير التمويلى مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي -الغذائية المكمالت 

إقامة أو تشغيل  -، عن تجميدها  102540برقم  25255215،قيدت فى  6555550555الواردة بقانون االستثمار.   ،رأس مالها   

واالقتصادية  إعداد الدراسات والبحوث الفنية -حي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها. وإدارة وصيانة محطات الصرف الص

التعبئة و التصنيع لدى -: 2512لسنة  22ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية. انشطة من خارج ق 

ر التمويلى مع استئجار االالت و المعدات عدا التاجي -الت الغذائية توزيع مستحضرات التجميل و العنايه بالبشرة و المكم -الغير 

كوبرى القبه  -أ ش اسماعيل  2االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. ، بجهة : 

2الدور الثانى شقة   - - 

رها ون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيالسوسنه السحريه   شركة  ،  يجوز للشركة ان تك -  615

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

واللوائح والقرارات  ية مع مراعاة احكام القوانينالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ

،قيدت فى  6555550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ، عن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 102540برقم  25255215

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 222 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

2كوبرى القبه الدور الثانى شقة  -أ ش اسماعيل  2ركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وعلى الش  

- - 

والطباعة عليها  احمد عبد الفتاح مصطفى سليمان فراج وشريكته   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األكواب الورقية -  616

ول على كافة والتغليف مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة -

، عن اقامة وتشغيل  102132برقم  25255212،قيدت فى  0555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن واللوائح نع للتعبئة والتغليف مع مراعاة احكام القوانياقامة وتشغيل مص -مصنع لتصنيع األكواب الورقية والطباعة عليها 

 - 15شقة  -والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : برج البهلول 

طنطا -طريق كفر الشيخ  -داير الناحية -سبرباي   - 

اجهزة الحاسب االلى ومستلزماتها وقطع غيارها والصيانة المتنقلة لهاشركة  ،  تجارة    IT Click أى تى كليك -  617 . 

 .التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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

 .التوريدات العمومية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

، عن تجارة  102142برقم  25255212،قيدت فى  055550555رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،

 .اجهزة الحاسب االلى ومستلزماتها وقطع غيارها والصيانة المتنقلة لها

 .التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

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

 .ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

من شارع  -مدينة االحالم  -شارع سيناء  4 - 2الدور  - 251شقةرقم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : 

الزاويه -بورسعيد   

 - الحمراء

 شركة  ،  مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  618

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

 .والثقافي والفني
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- لمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقةتجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية وا  

، عن مراكز التدريب إلعداد الباحثين  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555شبه جزيرة   ،رأس مالها   

 ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات

جاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى م - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وى العلمي األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

 .والثقافي والفني

- جتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقةتجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والم  

ش الجيش قسم ثان المنصورة 31شبه جزيرة ، بجهة : رقم  - 

وزراء شركة  ،  سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس ال   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  619

و مراعاه2255لسنة  305رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 تقديم االستشارات االدارية و التسويقية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق

برقم  25255213،قيدت فى  1555550555المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص   ،رأس مالها   

و مراعاه2552لسنة  305مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  ، عن سيناء فيلزم موافقة الهيئة 102192  

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

 تقديم االستشارات االدارية و التسويقية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية

شارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراقواالست  

مدينه نصر -زهراء مدينةنصر 114المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص ، بجهة : عمارة  - 

وزراء كة  ،  سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الشر   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  620

و مراعاه2552لسنة  305رقم   

2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

وكذا االستشارات القانونيةتقديم االستشارات االدارية و التسويقية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه   

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق

برقم  25255213،قيدت فى  1555550555المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص   ،رأس مالها   

و مراعاه2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  ، عن 102192  
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2552لسنه  306قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

الستشارات القانونيةتقديم االستشارات االدارية و التسويقية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا ا  

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق

ش الجيش قسم ثان المنصورة 31المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص ، بجهة : رقم  - 

المعلومات ديفيست لتكنولوجيا -  621  Devest    من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22شركة  ،  عليها فى المادة ) 

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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

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

،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22، عن عليها فى المادة  102192برقم  25521325 ) 

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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  

مدينه  -زهراء مدينةنصر 114تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : عمارة 

صرن - 

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22شركة  ،  عليها فى المادة    Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  622 ) 

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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  

،قيدت فى  1555550555و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22، عن عليها فى المادة  102192برقم  25255213 ) 

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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  

ش الجيش قسم ثان المنصورة 31ئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : رقم تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  623

، عن واللوائح  102192برقم  25255213 ،قيدت فى 1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -زهراء مدينةنصر 114والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة 

 -مدينه نصر
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صول على كافة شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح   Devest ديفيست لتكنولوجيا المعلومات -  624

، عن واللوائح  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ش الجيش قسم ثان  31والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : رقم 

 -المنصورة

وتقنية المعلومات والتوريدات ان اس تيحلول الشبكات  -  625  N S T   يذيةشركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف  

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

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  102265برقم  21325255،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

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

حدائق -دويدارمتفرع من ش ال -ش يوسف مدور 3العقاررقم  - 1شقةرقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول   

 -القبه

. واستزراع شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع   Jacaranda جاكراندا -  626

أن تستخدم األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, و

لسنة  305يثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم طرق الري الحد

وز التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. يج 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552

، عن  102222برقم  25255213،قيدت فى  055550555،رأس مالها    للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  

يشترط في هاتين استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و

اع وليس ديثة فى االستزرالحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الح

لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ترك باي التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش 2552

ثان طنطا -اعلى جراج السنباطى  -ش امرئ القيس مع ش بطرس  2، بجهة : وجه   - 

ها شركة  ،  من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاون   Jacaranda جاكراندا -  627

لك طبقاً السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

كافة  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

جوه مع ، عن من الو 102222برقم  25255213،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

كام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

ش امرئ القيس مع  2والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  واللوائح

ثان طنطا -اعلى جراج السنباطى  -ش بطرس   - 

التسويق االلكترونى عبر االنترنت -شركة  ،     BUDGETبدجت للتسويق االلكترونى -  628 . 

يادةة)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزتقديم االستشارات المالي -  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

نفيذيةمن قانون سوق رأس المال والئحته الت 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

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

التسويق االلكترونى عبر االنترنت -، عن  102232برقم  25255213،قيدت فى  055550555او التي قد   ،رأس مالها    . 

يادةعدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزتقديم االستشارات المالية)فيما  -  
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 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  ) . 

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

المعادى - 154ش  92او التي قد ، بجهة :   - 

شركة  ،  تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان    BUDGETبدجت للتسويق االلكترونى -  629

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

،  102232برقم  25255213،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان

المعادى - 154ش  92الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 AL-AZIZY FOR GENERAL SUPPLIES AND            العزيزى للتوريدات العمومية واالستشارات الهندسية -  630

ENGINEERING CONSULTANCY     ،  ارات تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستش -شركة

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنش

إعداد التصميمات  -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(.  22اق المالية المنصوص عليها في المادة العاملة في مجال األور

تشترك باي  التصدير.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او -اإلشراف على تنفيذ المشروعات.  -التوريدات العمومية.  -الهندسية. 

تقديم االستشارات  -، عن  102212برقم  25255213،قيدت فى  5555505551وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

ستحواذ وكذا الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واال

من قانون  22راق المالية المنصوص عليها في المادة االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األو

 -روعات. اإلشراف على تنفيذ المش -التوريدات العمومية.  -إعداد التصميمات الهندسية.  -سوق رأس المال والئحته التنفيذية(. 

خلف  -عه االسماعيليةش تر 2التصدير.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : 

ثان شبرا الخيمه -مركز شباب سليم  - 

 AL-AZIZY FOR GENERAL SUPPLIES AND            العزيزى للتوريدات العمومية واالستشارات الهندسية -  631

ENGINEERING CONSULTANCY   ق شركة  ،  و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقي

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

، عن و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او  102212برقم  25255213،قيدت فى  1555550555رأس مالها   نشاطها.  ،

ها او تلحقها بها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

صول على كافة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 

ثان شبرا الخيمه -خلف مركز شباب سليم  -ش ترعه االسماعيلية 2التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

ات واالبحاث فى مجال التسويق. تسويق المنتجات. شركة  ،  إعداد الدراس   Alpha الفا لدراسات وابحاث التسويق -  632

كات و إصداربطاقات الخصومات وتسويقها وبيعها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

ن تندمج لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  055550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

، عن إعداد الدراسات واالبحاث فى مجال التسويق. تسويق المنتجات. إصداربطاقات الخصومات  102203برقم  32525521

عماال وتسويقها وبيعها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

الفة او في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
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مدينة  -ش عبدالله ابن طاهر من ابو داود الظاهرى  29الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - - نصر اول

ية شركة  ،  تقديم االستشارات التسويقية)فيما عدا االستشارات القانون   GT WORLD EGYPT جى تى ورلد ايجيبت -  633

ق المالية ألنشطة ارات المالية عن األوراواالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستش

 -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

لحة او تشترك صاعداد االبحاث التسويقية. يجوز للشركة ان تكون لها م -تسويق المنتجات.  -التسويق االلكترونى عبر االنترنت. 

، عن  102322برقم  25255216،قيدت فى  2555550555باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها   

سبة زيادة رأس المال تقديم االستشارات التسويقية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمنا

يها في ستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص علواالستحواذ وكذا اال

اعداد االبحاث  -. تسويق المنتجات -التسويق االلكترونى عبر االنترنت.  -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22المادة 

ب حى  39مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، بجهة :  التسويقية. يجوز للشركة ان تكون لها

النزهه -مساكن شيراتون  -الملتقى العربى  - 

شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق    GT WORLD EGYPT جى تى ورلد ايجيبت -  634

كام القانون و وز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يج

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

، عن تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد  102322برقم  55216252،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة رارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

النزهه -مساكن شيراتون  -ب حى الملتقى العربى  39التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

تلتزم  -التوكيالت التجاريه.  -شركة  ،     iolite industrial technologies ايواليت البحاث التكنولوجيا الصناعيه -  635

اولة فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مز 1922لسنه  125احكام القانون رقم الشركه ب

مة لهذا غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظ

تشارات والدراسات المنتجات تقديم االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالسالغرض . التوريدات العموميه تسويق 

 25255216،قيدت فى  055550555المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية   ،رأس مالها   

فى شان تنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  125كه باحكام القانون رقم تلتزم الشر -التوكيالت التجاريه.  -، عن  102324برقم 

ها من التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض

تشارات ويق المنتجات تقديم االسالجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التوريدات العموميه تس

تحواذ وكذا الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالس

مدينه نصر-خلفدار الدفاع الجوى -مشروع كليه البنات -22عماره  -23االستشارات المالية ، بجهة : شقه  - 

ت البحاث التكنولوجيا الصناعيهايوالي -  636  iolite industrial technologies    شركة  ،  عن األوراق المالية ألنشطة

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . تقديم  22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

ائع والتوكيالت تقديم الخدمات اللوجستيه من تفريغ البض -كتابة كمبيوتر(  –ون تليف –تصوير  -خدمات رجال االعمال من )فاكس

لمشروعات التي المالحيه والتخليص الجمركى. اعداد االبحاث و الدراسات العلميه فى مجال التكنولوجيا الصناعيه التطوير العقارى ا

،قيدت فى  055550555والنماذج   ،رأس مالها    تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع

، عن عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في  102324برقم  25255216

تابة ك – تليفون –تصوير  -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس 22المادة 

اث و الدراسات تقديم الخدمات اللوجستيه من تفريغ البضائع والتوكيالت المالحيه والتخليص الجمركى. اعداد االبح -كمبيوتر( 

فكريةبما في ذلك العلميه فى مجال التكنولوجيا الصناعيه التطوير العقارى المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية ال

مدينه نصر-خلفدار الدفاع الجوى -مشروع كليه البنات -22عماره  -23النماذج ، بجهة : شقه براءات االختراع و - 

ايه بي جا الهندسية للمقاوالت   شركة  ،  ادارة المشروعات المقاوالت العامة تقديم خدمات الدعم الفني والهندسي  -  637

ه قانونا / دات والسيارات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بللمشروعات مقاوالت اعمال االنشاءات بكافة انواعها تأجير المع

 1922لسنه  125قم التوريدات العمومية التسويق العقاري االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون ر

ق فى تجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حفى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله ال 1922لسنه  121والقانون رقم 
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، عن ادارة  102206برقم  25255213،قيدت فى  25555550555مزاولة غرضها إال بعد الحصول على   ،رأس مالها   

ير المشروعات المقاوالت العامة تقديم خدمات الدعم الفني والهندسي للمشروعات مقاوالت اعمال االنشاءات بكافة انواعها تأج

راد والتصدير معدات والسيارات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية التسويق العقاري االستيال

فى شان سجل المستوردين  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 - 254قة التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على ، بجهة : شوتنظيم اعمال الوكاله 

اسكان منخفض التكاليف -بلوك و - 11عمارة  -الدور الثاني فوق االرضي  - 

مصر الجديده -المنطقة الجنوبية الشرقية  - 

كام الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحايه بي جا الهندسية للمقاوالت   شركة  ،  التراخيص  -  638

ي تزاول القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت

ات السالفة يجوز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

ات السارية وعلى او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار

برقم  25255213،قيدت فى  25555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

جوز ، عن التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ي 102206

تي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال

قها بها و ذلك قيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

اسكان منخفض  -بلوك و - 11عمارة  -الدور الثاني فوق االرضي  - 254، بجهة : شقة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 -التكاليف

مصر الجديده -المنطقة الجنوبية الشرقية  - 

 شركة  ،  إعداد برامج الرعاية الصحية فيما عدا التأمين والوساطة في التأمين   Yachfeen يشفين للخدمات التقنية -  639

العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية اقامة وتشغيل مركز  

 ً  تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا

 توريد المطبوعات واألجهزة الطبية -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرض  

، عن إعداد برامج الرعاية الصحية  102266برقم  25255213،قيدت فى  055550555باحكام القوانين المنظمة   ،رأس مالها   

 فيما عدا التأمين والوساطة في التأمين

وتدريب وتنمية الموارد البشريةاقامة وتشغيل مركز العداد   

 ً  تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا

 توريد المطبوعات واألجهزة الطبية -

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

عد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخلاى حق فى مزاولة غرضها إال ب  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 229 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

المقطم -منطقة مباحث القاهره  - 92،  92،  26،  20باحكام القوانين المنظمة ، بجهة : قطعةرقم   - 

 .شركة  ،  لهذا الغرض   Yachfeen يشفين للخدمات التقنية -  640

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

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

، عن لهذا الغرض 102266برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

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

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

المقطم -منطقة مباحث القاهره  - 92،  92،  26،  20نشاطها. ، بجهة : قطعةرقم   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه واالخشاب  -: 22احمد علي عبدالقادر وشريكه   شركة  ،  نشاط قانون  -  641

التوريدات  -: 22نشاط خارج قانون  -واألثاث الخشبي والمعدني بكافة أنواعه من أثاث منزلي ومكتبي وأبواب وشبابيك وباركيه 

اليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمارمع افراد حسابات م -العمومية   

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

ل مصنع لتصنيع اقامة وتشغي -: 22، عن نشاط قانون  102269برقم  25255213،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

نشاط  -اركيه المنتجات الخشبيه واالخشاب واألثاث الخشبي والمعدني بكافة أنواعه من أثاث منزلي ومكتبي وأبواب وشبابيك وب

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار -التوريدات العمومية  -: 22خارج قانون   

اطها. ، قوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام ال

مدينه نصر -المنطقة السادسة - 01بلوك  - 33بجهة : عقاررقم  - 

م راعاة احكاشركة  ،  ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م   NEW GENRATION نيو جينرشن للتوريدات -  642

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

ين ، عن ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان 102320برقم  25255216،قيدت فى  3555550555

-بارك السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش حسنى م واللوائح والقرارات

مدينه نصر اول -2برج اليسر -خلف مصنع محمد رشدى   - - - 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  -التوريدات العموميه -شركة  ،     NEW GENRATION نيو جينرشن للتوريدات -  643

عايه و االعالن الد -افتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى الك

ركات و بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ن تندمج شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال 

-، عن  102320برقم  25255216،قيدت فى  3555550555في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و   ،رأس مالها   

لية(و تقديم جميع افتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحواقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الك -التوريدات العموميه 
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ها مصلحة الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه يجوز للشركة ان تكون ل -أنواع المأكوالت و التيك اواى 

رضها في شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

خلف - مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ، بجهة : ش حسنى مبارك

مدينه نصر اول -2برج اليسر -مصنع محمد رشدى   - - - 

ي للركاب ة  ،  الشحن والنقل البري للبضائع. وال يتم مزاوله نشاط النقل البرشرك   B &S COMPANY بى اند اس كمبانى -  644

 والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القيد

 تكون لها بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. يجوز للشركة ان

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

 05550555غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها   ،رأس مالها   

ضائع ، عن الشحن والنقل البري للبضائع. وال يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والب 102365برقم  25255212،قيدت فى 

 والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القيد

 تكون لها بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. يجوز للشركة ان

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

مساكن  -ش انقره  22غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ، بجهة : 

مصر الجديده -شيراتون   - 

 شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام   B &S COMPANY بى اند اس كمبانى -  645

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام  102365برقم  25255212،قيدت فى  05550555

 -ش انقره  22القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر الجديده -مساكن شيراتون   - 

ز لها ان ة   شركة  ،  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوكولت للخدمات االستشاري -  646

ام القوانين واللوائح تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احك

،قيدت فى  2055550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

ي ، عن او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف 102520برقم  25255215

واللوائح والقرارات  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانينالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 

تقسيم  -ش شريف سالمة -ج  4السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعة رقم 

المعادي الجديدة -الالسلكي   - - 

لوجوه مع ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من اسوناتا تريد للتجارة   شركة  ،  تجارة الكيماويات يجو -  647

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين الئحته التنفيذية مع مراعاة ا ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و

 055550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

وه الوج ، عن تجارة الكيماويات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 102525برقم  25255211،قيدت فى 

,كما يجوز  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج

اة احكام القوانين لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

الدور  - 12لوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وحدة رقم وال

الشروق -الحي الثالث  - 2قطعة  -الثالث   - 

ائح والقرارات قوانين واللوتاج الفرح فودز   شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ال -  648

،قيدت فى  255550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

قرارات ، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال 102122برقم  25255212

 -شارع الميثاق  -زهراء مدينةنصر 22وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ع السارية 

 -مدينه نصر
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: اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 2512لسنة  22تاج الفرح فودز   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم  -  649

 :توزيع المواد الغذائية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 2512لسنة  22ن االستثماررقم الغذائية.انشطة خارج قانو

ي تزاول مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت

ات السالفة او غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق

 22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102122برقم  25255212،قيدت فى  255550555تشتريها او تلحقها   ،رأس مالها   

:توزيع المواد  2512لسنة  22ن االستثماررقم : اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.انشطة خارج قانو2512لسنة 

لحة او تشترك الغذائية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للشركة ان تكون لها مص

صر او غرضها في م باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق

 -شارع الميثاق  -زهراء مدينةنصر 22في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ، بجهة : ع 

 -مدينه نصر

ة اقامة و تشغيل و ادار-شركة  ،     WHITE LINE وايت الين الداره المطاعم و الكافتريات و المالهى و المقاوالت -  650

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

 المأكوالت و التيك اواى

 اقامه و تشغيل المالهى -

 المقاوالت العامه-

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  

،  102220برقم  25255216،قيدت فى  3555550555و الئحته التنفيذية   ،رأس مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع-عن   

 المأكوالت و التيك اواى

 اقامه و تشغيل المالهى -

- هالمقاوالت العام  

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  

مدينه نصر-المنطقه العاشره -ش ابراهيم ناجى  0عماره -1ون و الئحته التنفيذية ، بجهة : شقه تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان - 

شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين    WHITE LINE وايت الين الداره المطاعم و الكافتريات و المالهى و المقاوالت -  651

 3555550555ة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف

، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  102220برقم  25255216،قيدت فى 

مدينه نصر-لعاشره المنطقه ا-ش ابراهيم ناجى  0عماره -1كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

2512لسنه  22حسن عبدالعزيزرضوان وشركاه   شركة  ،  نشاط داخل قانون  -  652 : 

عات العمرانية تجاره الجمله والتجزئه للكيماويات والخامات )الدوائية والغذائية(ومستحضرات التجميل في المناطق النائية والمجتم

 .الجديدة

سل االمداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةاقامه وتشغيل المراكز التجارية وسال . 

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 
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 .التوريدات العمومية-

 .التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 22، عن نشاط داخل قانون  102225برقم  25255216،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     الشركة اى حق فى مزاولة 

2512لسنه  : 

عات العمرانية تجاره الجمله والتجزئه للكيماويات والخامات )الدوائية والغذائية(ومستحضرات التجميل في المناطق النائية والمجتم

 .الجديدة

االمداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة اقامه وتشغيل المراكز التجارية وسالسل . 

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

 .التوريدات العمومية-

 .التوكيالت التجارية-

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

مدينه نصرثان - 2امتداد رمسيس  -عمارات الضباط  33بجهة : الشركة اى حق فى مزاولة ،   - 

حسن عبدالعزيزرضوان وشركاه   شركة  ،  غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من  -  653

 الجهات المختصة وبما

ة بقانون ة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستقل

 .االستثمار

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

خيص الالزمة ، عن غرضها إال بعد الحصول على الترا 102225برقم  25255216،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

 لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

ة بقانون ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارد

 .االستثمار

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

مدينه نصرثان - 2امتداد رمسيس  -عمارات الضباط  33بجهة :   - 

 2512لسنة  355وزارى رقم شركة  ،  إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار ال   CONGOGYPT المصرية الكونجوليه -  654

صدير. بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها االشراف على تنفيذ المشروعات. الت

ها التي المقاوالت المتخصصه والمتكامله. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

الهيئات  اال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيتزاول اعم

، عن  102326برقم  25255212،قيدت فى  055550555السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و  2512لسنة  355زارى رقم إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الو

ان تكون لها  اجراءات الترخيص بها االشراف على تنفيذ المشروعات. التصدير. المقاوالت المتخصصه والمتكامله. يجوز للشركة

حقيق ال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما

كام ، بجهة : غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

المعادى -المعادى الجديده  -شارع فلسطين  12  - 
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رارات ،  القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقشركة     CONGOGYPT المصرية الكونجوليه -  655

،قيدت فى  055550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لشركة للوائح والقرارات السارية وعلى ا، عن القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين وا 102326برقم  25255212

المعادى -المعادى الجديده  -شارع فلسطين  12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

الجلدية  خالد عبدالنعيم عبدالحميد وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع الجلود والمصنوعات -  656

اشرة غتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبودبا

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع  102111برقم  25255211،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

كافة  اة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علىالجلود والمصنوعات الجلدية ودباغتها مع مراع

المقطم -ش معهد الجزيرة  - 9512التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   - - 

مطاعم ات "فيما عدا الشركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيه   TANTUM تان توم للمطاعم -  657

شترك باي العائمة" التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت

او في  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم  102569برقم  25255211،قيدت فى  155550555مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

وريدات العمومية كافيهات "فيما عدا المطاعم العائمة" التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التالثابتة والكافتريات وال

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

لحقها بها و ذلك و في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

مدينه نصر -أ شارع مكرم عبيد 0طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :  - 

الزمة ة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الشركة  ،  واللوائح والقرارات الساري   TANTUM تان توم للمطاعم -  658

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى  102569برقم  25255211،قيدت فى  155550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مدينه نصر -أ شارع مكرم عبيد 0الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 الوسطاء للتجارة والصناعة   شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  659

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

ةن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي، ع 102214برقم  25255213،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

مدينه نصر -صالح سالم -عمارات العبور 24نشاطها. ، بجهة :  - 

ب الورق اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع العبوات وأطباق الفوم وأكوا الوسطاء للتجارة والصناعة   شركة  ،  -  660

 وطباعة جميع أنواع العبوات من الورق

 الدوبلكس والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف

 التوريدات العمومية -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

اشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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  

 وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع العبوات ، عن اقامة 102214برقم  25255213،قيدت فى  05550555تلحقها   ،رأس مالها   

 وأطباق الفوم وأكواب الورق وطباعة جميع أنواع العبوات من الورق
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 الدوبلكس والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف

 التوريدات العمومية -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

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

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

مدينه نصر -صالح سالم -عمارات العبور 24تلحقها ، بجهة :  - 

الغذائية  شركة  ،  تجارة وتوزيع االدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية والمواد   HIRTA CARE هيرتا كير -  661

لغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات الصناعية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطبيعية واالغذية الخاصة والمواد الخام ا

تحضرات التجميل لبشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية والمواد الغذائية ومسوتصنيع كل ما سبق لدى الغير.تسجيل االدوية ا

نية. يجوز والمطهرات الصناعية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطبيعية واالغذية الخاصة والمواد الخام الغذائية لدى الجهات المع

، عن تجارة وتوزيع االدوية البشرية  102199برقم  25255213،قيدت فى  155550555للشركة ان تكون   ،رأس مالها   

بية واالعشاب واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات الصناعية والمستلزمات الط

لبيطرية لبشرية واالدوية االطبيعية واالغذية الخاصة والمواد الخام الغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.تسجيل االدوية ا

يعية واالغذية والمكمالت الغذائية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات الصناعية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطب

سالمدار ال -شارع محفوظ عبد العاطى  12الخاصة والمواد الخام الغذائية لدى الجهات المعنية. يجوز للشركة ان تكون ، بجهة :   - - 

 شركة  ،  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   HIRTA CARE هيرتا كير -  662

سالفة او شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال

السارية وعلى  ها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها ب

برقم  25255213،قيدت فى  155550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

د ه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي ق، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو 102199

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

دار السالم -شارع محفوظ عبد العاطى  12التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - 

ر والتسويق امباير ديفيد للمشروعات الهندسية والتنموية   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . االستثما -  663

لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125.االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  العقارى

ا إال بعد فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضه 1922

إقامة -غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة 

برقم  25255213،قيدت فى  25555550555وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء عدا   ،رأس مالها   

يالت التجارية ارى .االستيراد والتصدير والتوك، عن المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . االستثمار والتسويق العق 102239

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من لة غرضالتجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاو

مواد البناء إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة و-الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

مدينه نصر -الدور الرابع -42وحدة رقم -شارع عباس العقاد 39عدا ، بجهة :  - 

يل مصنع إقامة وتشغ-إقامة وتشغيل المجازر اآللية. -،  االسمنت.   امباير ديفيد للمشروعات الهندسية والتنموية   شركة -  664

ألساسية التي تجعلها إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق ا-لتعبئة وتغليف اللحوم. 

االستصالح  ون األراضي مخصصة ألغراضقابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تك

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

 25255213،قيدت فى  25555550555لسنة   ،رأس مالها    306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

غيل مصنع إقامة وتش-إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف اللحوم. -إقامة وتشغيل المجازر اآللية. -، عن االسمنت.  239102برقم 

اع األراضي لتصنيع المالبس الجاهزة. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزر
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دم طرق الري ن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخالمستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أ

 2552لسنة  305الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

مدينه نصر -رابع الدور ال-42وحدة رقم -شارع عباس العقاد 39لسنة ، بجهة :  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  - 

تجارة المواد الغذائية والمالبس الجاهزة يجوز للشركة ان  2552امباير ديفيد للمشروعات الهندسية والتنموية   شركة  ،   -  665

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

بقاً ألحكام في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك ط تحقيق غرضها في مصر او

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

تجارة المواد  2552، عن  102239برقم  25255213،قيدت فى  50555255555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

زاول الغذائية والمالبس الجاهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

ات السالفة او ز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

 -الدور الرابع -24وحدة رقم -شارع عباس العقاد 39الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -مدينه نصر

 .مغربى لقطع غيار السيارات   شركة  ،  تجارة قطع غيار السيارات -  666

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

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

 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 قطع غيار السيارات 102315برقم  25255216دت فى ،قي 155550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

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

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

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

قصر النيل-شارع معروف 21نشاطها. ، بجهة :   - - 

ترونيةبي بيزنس للمواقع االلك -  667  BEBUSINESS FOR WEBSITES    شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

، عن  102334برقم  25255216،قيدت فى  1555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

المقطم - 9شارع  - 390ها. ، بجهة : قطعة والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط  

- 

رنتشركة  ،  التسويق والتجارة االلكترونية عبر االنت   BEBUSINESS FOR WEBSITES بي بيزنس للمواقع االلكترونية -  668  

 بيع وتوزيع االنتيكات واللوحات الفنية واالكسسوارات

لتوريدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / ا  

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
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ين المنظمة لهذا الغرضباحكام القوان . 

، عن التسويق والتجارة  102334برقم  25255216،قيدت فى  1555550555انتاج المحتوى االلكتروني   ،رأس مالها   

 االلكترونية عبر االنترنت

 بيع وتوزيع االنتيكات واللوحات الفنية واالكسسوارات

يدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التور  

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

لمنظمة لهذا الغرضباحكام القوانين ا . 

المقطم - 9شارع  - 390انتاج المحتوى االلكتروني ، بجهة : قطعة   - 

 شركة  ،  بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   BEBUSINESS FOR WEBSITES بي بيزنس للمواقع االلكترونية -  669

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية

 انشاء وادارة وتصميم واستضافة المواقع االلكترونية

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  

،قيدت  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

، عن بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 102334برقم  25255216فى   

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية

اء وادارة وتصميم واستضافة المواقع االلكترونيةانش  

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  

المقطم - 9شارع  - 390تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : قطعة   

- 

 لسنه 121االستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -شركة  ،     SM Aاس ام ايه إلدارة المحاجر والكسارات -  670

الالزمة  فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص 1922

تجارة السيارات والمعدات وقطع  -لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

(تنسيق الحدائق )الالند سكيب -المقاوالت العامة  -لمواد المحجرية ومواد البناء. توريد ا -التوريدات العمومية  -غيارها.   

برقم  25255216،قيدت فى  25555550555تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى /   ،رأس مالها    -

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ  1922 لسنه 121االستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -، عن  102333

بما ال تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و

اد لموتوريد ا -التوريدات العمومية  -تجارة السيارات والمعدات وقطع غيارها.  -يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

تنسيق الحدائق )الالند سكيب -المقاوالت العامة  -المحجرية ومواد البناء.  ) 
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حلوان -مايو  10 -مخازن غرب األوتوستراد  35تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى / ، بجهة :  -  - 

إدارة وتشغيل واستغالل المحاجر  -فونات / طرق( شركة  ،  كهرباء / تلي   SM Aاس ام ايه إلدارة المحاجر والكسارات -  671

ع اقامة وتشغيل محطات تموين السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه م -والكسارات 

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

كام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

 25555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اقامة  -إدارة وتشغيل واستغالل المحاجر والكسارات  -، عن كهرباء / تليفونات / طرق(  102333برقم  25255216ى ،قيدت ف

ها التي وتشغيل محطات تموين السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

الهيئات  ا على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيتزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونه

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

حلوان -مايو  10 -مخازن غرب األوتوستراد  35شاطها. ، بجهة : وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن  

- 

تصميم وتطوير    اس تى ميكروالكترونيكس إيجيبت لتصميم وتطوير الدوائر المتكاملة لربط الترددات الالسلكية   شركة  ، -  672

ركات و ترك باي وجه من الوجوه مع الشالدوائر المتكاملة لربط الترددات الالسلكية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

انين واللوائح م القوفي الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكا

،قيدت فى  05550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها مصلحة ، عن تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة لربط الترددات الالسلكية  يجوز للشركة ان تكون ل 102322برقم  25255212

رضها في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غاو تشترك باي 

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  ين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوان

دجلة المعادى - 215شارع  12نشاطها. ، بجهة :   - 

اقامة وتشغيل مصنع : • 2512لسنه  22احمد شحات على شحات وشركاه   شركة  ،   أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  673

ق النائية والمجتمعات تجارة الجملة والتجزئة بالمناط• جه الكاولين ومشتقاته والشبه والميتاكاولين والزيوليت.لتصنيع وتركيز ومعال

التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن • التصدير. :• 2512لسنة  22العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون االستثمار رقم 

ام القوانين مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.مع مراعاة احكواستخراجها. تلتزم الشركةبأفراد حسابات 

، عن أنشطةداخل  101292برقم  25255256،قيدت فى  15555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

اكاولين لجه الكاولين ومشتقاته والشبه والميتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيز ومعا: • 2512لسنه  22قانون االستثماررقم 

لسنة  22قم تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطة خارج قانون االستثمار ر• والزيوليت.

مالي مستقل  مالية ومركز التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها. تلتزم الشركةبأفراد حسابات• التصدير. :• 2512

النجولى  لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : عقار امام مصنع

قليوب -الطريق البطئ  -للمسامير ش النجولى   - 

الها التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس م احمد شحات على شحات وشركاه   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة -  674

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  101292برقم  25255256،قيدت فى  15555550555  

قليوب -الطريق البطئ  -، بجهة : عقار امام مصنع النجولى للمسامير ش النجولى   - 

ال للمطاعمشركة نوجانا انترناشيون -  675   NOGANA INTERNATIONAL RESTAURANT    شركة  ،  والقرارات السارية

برقم  25255256،قيدت فى  055550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 6502لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة ، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  101299

المقطم -الهضبة الوسطى  -الحي الخامس  -الجامعة الحديثة - 44شارع  -  - 

د شركة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي ق   EXPOSURE TRADING اكسبوجرتريدنج -  676

قها بها و ذلك ارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخ

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو
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، عن مع الشركات و  102410برقم  25255212قيدت فى ، 2055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

انين واللوائح مراعاة احكام القو في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع

 -خلفى  2السراج مول  01والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -مدينه نصر

نولوجيا صناعةتك: •2512لسنه  22أنشطةداخل قانون االستثماررقم • شركة  ،     TEGARTI تجارتى لالنظمة الرقمية -  677

هيد وتطوير المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التع

• ات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيق• البرمجيات والتعليم التكنولوجي. 

إنتاج • عليها.  اج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنت

• ، عن  102424برقم  25255212،قيدت فى  2555550555المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من   ،رأس مالها   

ميم ولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصصناعةتكن: •2512لسنه  22أنشطةداخل قانون االستثماررقم 

يف والتحليل أعمال التوص• وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي. 

وإنشاء قواعد  ج البرامج والتطبيقاتأعمال تصميم وإنتا• والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

ش  2ن ، بجهة : إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة م• البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

مدينه نصر -وهران من الطيران  - 

ك طبقاً ت السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلشركة  ،  . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئا   ERASAFE شركة  إيراسيف -  678

 .الحكام القانون والئحتة التنفيذية

، عن . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو  102112برقم  25255211،قيدت فى  2055550555،رأس مالها     

ش انس بن   2146  بالعقار رقم -بجهة : شقة  بالدور الثالث  تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً الحكام القانون والئحتة التنفيذية. ، 

البساتين -مالك    - 

يئة و تقديم اإلستشارات الفنية فى مجاالت السالمة و الصحة المهنية و حماية الب-شركة  ،     ERASAFE شركة  إيراسيف -  679

ن الحرائق  و الخاصة بأنظمة اإلنذار المبكر والكشف عتصميم وتشييد وتشغيل النظم الهندسية واإللكترونية -مكافحة الحرائق.

ط تسريب الغازات و كذلك أنظمة و شبكات مكافحة الحرائق و ما تتضمنه من توريد وتركيب معدات مثل المضخات و خطو

مجاالت ختلف الإقامة دورات تدريبية في م-األنابيب و المرشات باإلضافة إلي منظومات المكافحة اآللية  و أنظمة الغمر الشامل.

تقديم -، عن  102112برقم  25255211،قيدت فى  2055550555الفنية و الهندسية و مجاالت السالمة و الصحة   ،رأس مالها   

يل النظم الهندسية تصميم وتشييد وتشغ-اإلستشارات الفنية فى مجاالت السالمة و الصحة المهنية و حماية البيئة و مكافحة الحرائق.

لحرائق و ما ة الخاصة بأنظمة اإلنذار المبكر والكشف عن الحرائق  و تسريب الغازات و كذلك أنظمة و شبكات مكافحة اواإللكتروني

ة  و أنظمة تتضمنه من توريد وتركيب معدات مثل المضخات و خطوط األنابيب و المرشات باإلضافة إلي منظومات المكافحة اآللي

الدور مختلف المجاالت الفنية و الهندسية و مجاالت السالمة و الصحة ، بجهة : شقة  ب إقامة دورات تدريبية في-الغمر الشامل.

البساتين -ش انس بن مالك   2146بالعقار رقم   -الثالث     - 

ية و إقامة و تشغيل مركز إلعداد و تنم-شركة  ،  المهنية  وحماية البيئة و مكافحة الحرائق.    ERASAFE شركة  إيراسيف -  680

ات إعداد دراسات تقييم األثر البيئي وكذلك خطط اإلدارة البيئية باإلضافة إلى إجراء القياس-دريب الموارد البشرية ت

إلطفاء توريد وصيانة طفايات الحريق بأنواعها و أحجامها المتعددة و كذلك توريد مواد ا-البيئيةوالفحوصات المعملية الالزمة.

مهمات  توريد و صيانة معدات و أجهزة السالمة و حماية البيئة و كذلك-درة الكيماوية الجافة. المختلفة مثل رغوة اإلطفاء و البو

، عن المهنية  وحماية  102112برقم  25255211،قيدت فى  2055550555تأهيل   ،رأس مالها   -الوقاية بأنواعها المختلفة. 

البيئي وكذلك  إعداد دراسات تقييم األثر-ة و تدريب الموارد البشرية إقامة و تشغيل مركز إلعداد و تنمي-البيئة و مكافحة الحرائق. 

حريق بأنواعها و توريد وصيانة طفايات ال-خطط اإلدارة البيئية باإلضافة إلى إجراء القياسات البيئيةوالفحوصات المعملية الالزمة.

عدات و توريد و صيانة م-البودرة الكيماوية الجافة.  أحجامها المتعددة و كذلك توريد مواد اإلطفاء المختلفة مثل رغوة اإلطفاء و

  2146رقم   بالعقار -تأهيل ، بجهة : شقة  بالدور الثالث  -أجهزة السالمة و حماية البيئة و كذلك مهمات الوقاية بأنواعها المختلفة. 

البساتين -ش انس بن مالك    - 

مؤسسات للحصول على شهادات األيزو المختلفةشركة  ،  الشركات و ال   ERASAFE شركة  إيراسيف -  681  . 
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 239 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

- سية و اإللكترونية تصميم و تنفيذ و تشغيل النظم الهند-المعايرة و الفحص و التفتيش الهندسي و تقييم سالمة األصول و المعدات.

ية المغلقة وائر التليفزيونالخاصة بأنظمة الحراسة من الداخل مثل أجهزة اإلنذار المبكر ضد السرقة و دوائر التحكم عن بعد و الد

انين ذات الصلة بعد إدارة و معالجة المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة بما يتوافق مع القو-للمراقبة الداخلية و البوبات اإللكترونية.

و ، عن الشركات  102112برقم  25255211،قيدت فى  2055550555الحصول على موافقة الجهات و الهيئات   ،رأس مالها   

 . المؤسسات للحصول على شهادات األيزو المختلفة

- سية و اإللكترونية تصميم و تنفيذ و تشغيل النظم الهند-المعايرة و الفحص و التفتيش الهندسي و تقييم سالمة األصول و المعدات.

ية المغلقة الدوائر التليفزيون الخاصة بأنظمة الحراسة من الداخل مثل أجهزة اإلنذار المبكر ضد السرقة و دوائر التحكم عن بعد و

انين ذات الصلة بعد إدارة و معالجة المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة بما يتوافق مع القو-للمراقبة الداخلية و البوبات اإللكترونية.

البساتين -ش انس بن مالك   2146بالعقار رقم   -الحصول على موافقة الجهات و الهيئات ، بجهة : شقة  بالدور الثالث     - 

-مات.الفحص و التفتيش على جودة المنتجات الزراعية و األغذية و الخا-شركة  ،  المعنية.   ERASAFE شركة  إيراسيف -  682

ر..... مع التصدي -التوريدات العمومية  -التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -اإلشراف على تنفيذ المشروعات .

لشركة أن القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة , ويجوز ل مراعاة أحكام

نها على تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعماآل شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاو

الفحص -، عن المعنية. 102112برقم  25255211،قيدت فى  2055550555س مالها   تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج   ،رأ

وزيع فيما هو التجارة العامة و الت-اإلشراف على تنفيذ المشروعات .-و التفتيش على جودة المنتجات الزراعية و األغذية و الخامات.

تصدار كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إسالتصدير..... مع مراعاة أح -التوريدات العمومية  -مسموح به قانونا 

 التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات

لدور الثالث بجهة : شقة  باوغيرها التى تزاول أعماآل شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج ، 

البساتين -ش انس بن مالك   2146بالعقار رقم   -    - 

كون لها شركة  ،  التجارة االلكترونية عبر االنترنت. التسويق. يجوز للشركة ان ت   Seneferu سنفرو للتجارة االلكترونية -  683

حقيق ول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزا

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  لحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا

، عن التجارة االلكترونية عبر االنترنت. التسويق.  102163برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

حقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتل

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

ص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتبالتراخي  C9 -  مدينه نصر اول -شارع عباس العقاد  - 26العقاررقم  -الطابق الرابع  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور و مستحضرات -احمد جمال بهنسى و تامر رمزى محروس حمودة   شركة  ،   -  684

وائح والقرارات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات مع مراعاة احكام القوانين والل-التجميل ومنتجات العنايةبالبشرة و الشعر 

،قيدت فى  3555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

رة و الشعر اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور و مستحضرات التجميل ومنتجات العنايةبالبش-، عن  102369برقم  25255212

ل على كافة لسارية وعلى الشركة الحصواقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا-

اشمون -ساقية المنقدى -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االول بالعقار المقام بجانب المعهد الدينى   - 

- 12. شركة  ،  القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية   DKILO دكيلو مصر لتكنولوجيا المعلومات -  685

وى العلمي األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت

: الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية مع افراد 22والثقافي والفني. انشطة خارج قانون االستثمار 

اي وجه من ستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بحسابات ماليه ومركز مالي م

برقم  25255213،قيدت فى  1555550555الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس مالها   

 األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من- 12نية. ، عن القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المع 102254

: 22ستثمار صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة خارج قانون اال

رده بقانون ي مستقل لألنشطة الواالدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية مع افراد حسابات ماليه ومركز مال
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االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

النزهه -المنطقة السادسة -مصر للتعمير -الشيراتون  -م  22شبيهةباعمالها ، بجهة :  - 

المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-،    الكوماندوز للمقاوالت العامة   شركة -  686  

 التوريدات العمومية-

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

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

المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-عن ،  101941برقم  25255256،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،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 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

الهرم-الرماية-الضباط  مساكن-استثمارى  14عمارة -بالدور االرضى  - 1نشاطها. ، بجهة : شقةرقم   - 

لشركة ان الهماليا العالمية للمقاوالت العامة وتصميم الديكور   شركة  ،  المقاوالت العامة. اعداد تصميمات الديكور.يجوز ل -  687

نها على وتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعا

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن المقاوالت العامة. اعداد  101900برقم  25255259،قيدت فى  190550555ة نشاطها.  ،رأس مالها   الالزمة لمباشر

عماال تصميمات الديكور.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

سالفة او مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الشبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

الثالث الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور  - (135-z )-  المعادى -كورنيش النيل  - 

وز شركة  ،  تجارة وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل. يج   BEE BON BEAUTY بى بون بيوتى لمستحضرات التجميل -  688

ي قد و التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها ا

ها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحق

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن تجارة وتوزيع  102549برقم  25255215،قيدت فى  055550555لالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   التراخيص ا

لتي تزاول وتوريد مستحضرات التجميل. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ا

ات السالفة او غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

التجمع  -مركز المدينة -القطاع الثانى  - 232هة : مبنى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بج

القاهره الجديده -الخامس   - 

انشطه داخل  -شركة  ،     Salem Group For Industrial Investments شركة مجموعة سالم لالستثمارات الصناعية -  689

الفواكه  لغذائية و التمور و المنتجات الزراعية واقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و تعبئة و تغليف المواد ا-: 22قانون 
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المناطق تجاره الجمله والتجزئه ب -والخضروات و المحاصيل الزراعية و النباتات الزراعية و المستلزمات الزراعية و الحيوانية 

راع. واستزراع قابلة لالستزاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها  -النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

رأس مالها   األراضي المستصلحة.ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع,   ،

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز -: 22انشطه داخل قانون  -، عن  102523برقم  25255211،قيدت فى  25555550555

اتات الزراعية و لمواد الغذائية و التمور و المنتجات الزراعية و الفواكه والخضروات و المحاصيل الزراعية و النبو تعبئة و تغليف ا

الح وتجهيز استص -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -المستلزمات الزراعية و الحيوانية 

لحالتين أن تكون تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في هاتين ااألراضي بالمرافق األساسية التي 

مصر القديمه -المنيل  -ش عبد الهادى  4األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, ، بجهة :  - 

شركة  ،  وأن تستخدم    Salem Group For Industrial Investments شركة مجموعة سالم لالستثمارات الصناعية -  690

 طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

تربية  -. 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

طيور سواء تربية جميع أنواع الدواجن وال -ن أو اللحوم. جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمي

 -:22انون انشطه خارج ق -إقامة المزارع السمكية .  -كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 

، عن وأن تستخدم  102523 برقم 25255211،قيدت فى  25555550555االستيراد و التصدير و التوكيالت   ،رأس مالها   

 طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

تربية  -. 2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

طيور سواء تربية جميع أنواع الدواجن وال -أو اللحوم.  جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين

 -:22انون انشطه خارج ق -إقامة المزارع السمكية .  -كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 

مصر القديمه -المنيل  -ش عبد الهادى  4االستيراد و التصدير و التوكيالت ، بجهة :  - 

شركة  ،  التجارية تلتزم    Salem Group For Industrial Investments شركة مجموعة سالم لالستثمارات الصناعية -  691

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125الشركه باحكام القانون رقم 

ها من فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق

مستقل  مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي -الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

أس مالها   رك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رلألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

 1922لسنه  125، عن التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  102523برقم  25255211،قيدت فى  25555550555

ق فى فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى ح 1922لسنه  121والقانون رقم 

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

جوز للشركة مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. ي -المنظمة لهذا الغرض . 

مصر القديمه -المنيل  -ش عبد الهادى  4ترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : ان تكون لها مصلحة او تش - 

شركة  ،  و غيرها التي    Salem Group For Industrial Investments شركة مجموعة سالم لالستثمارات الصناعية -  692

الهيئات  ر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيتزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

 25255211،قيدت فى  55555505552وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

خارج ، عن و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال 102523برقم 

مراعاة احكام  ذية مع,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ش عبد  4القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مصر القديمه -المنيل  -الهادى  - 

 .بروكسى درايف للتوريدات   شركة  ،  التوريدات العمومية -  693

 .المقاوالت العامة

يارات واالالت والمعدات )عدا التأجير التمويلي و الليموزين(تأجير واستئجار الس . 
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 242 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

يها اوالسالفة او تشتراو 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

 102119برقم  25255212،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

 .، عن التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة

 .تأجير واستئجار السيارات واالالت والمعدات )عدا التأجير التمويلي و الليموزين(

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

مدينه  -عباس العقاد  -سيف الدين برقوق من البطراوى  1مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : 

 -نصر

ات االفراح اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابته و قاع -التوريدات العمومية  -شركة  ،    معمار ستيل لالستثمار العقارى  -  694

اه القرار مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراع-ادارة المشروعات  -

كة ان دقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشربشان شركات االدارة الفن 2512لسنة  355الوزارى رقم 

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاو

التوريدات  -، عن  102562م برق 25255215،قيدت فى  055555550555تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

لة ومركز مع االلتزام بافراد حسابات مستق-ادارة المشروعات  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابته و قاعات االفراح  -العمومية 

لفندقيه و بشان شركات االدارة ا 2512لسنة  355مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

ركات و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

السياحية  - 325غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة : قطعه 

اكتوبر 6 -السادسة  - 

وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين 5المنوفية إللحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة  ،   إلحاق العمالة المصرية بالخارج  -  695

أي وجه من واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك ب

خارج ، كما ت وغيرها التي تزاول أعماال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوفي الالوجوه مع الشركا

 . يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون

وذلك دون اإلخالل 5رية بالخارج ، عن إلحاق العمالة المص 102112برقم  25255211،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

ركة أن بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.  ويجوز للش

ها في تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرض

بالدور  3قم صر أوفي الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : شقة رم

 - األول علوي برج األندلس بجوار مجمع المواقف البرالشرقي شبين الكوم

راخيص ات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التالهنا الدولية للتوريدات العمومية   شركة  ،  واللوائح والقرار -  696

، عن واللوائح والقرارات السارية  102139برقم  25255212،قيدت فى  0555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ش حسين عمران  3الدور التاسع عقار  12وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

جسر السويس -من ش ثالجه الزهراء   - 

 - السالم
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افة انواعهمتجارة وتسويق مواد البناء والخرسانة الجاهزة والمواد الغذائيةبك -الهنا الدولية للتوريدات العمومية   شركة  ،   -  697 . 

 .التوريدات العمومية -

 .تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير -

 .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  

،قيدت فى  0555550555ون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان

تجارة وتسويق مواد البناء والخرسانة الجاهزة والمواد الغذائيةبكافة انواعهم -، عن  102139برقم  25255212 . 

 .التوريدات العمومية -

 .تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير -

رالتصدي - . 

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  

ش حسين  3الدور التاسع عقار  12نون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القا

جسر السويس -عمران من ش ثالجه الزهراء   - 

 - السالم

ةرياقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البش --شركة  ،     Sanetech سانيتيك للتنمية البشرية -  698 . 

 اقامة وتشغيل مراكز الغوص و االنشطة المكملة لها-

 تجارة مستلزمات الغوص-

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  

،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية --، عن  102131برقم  25255212 . 

 اقامة وتشغيل مراكز الغوص و االنشطة المكملة لها-

 تجارة مستلزمات الغوص-

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 تشتر او  

 6القطعة  -الدور السابع  0تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : شقة 

مدينه نصر -لعاشرة تقسيم المنطقة ا - - 
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 244 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ة شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم   Sanetech سانيتيك للتنمية البشرية -  699

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة  102131برقم  25255212،قيدت فى  055550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مدينه  -تقسيم المنطقة العاشرة  - 6القطعة  -الدور السابع  0لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة الحصول على كافة ا

 -نصر

 .شركة  ،  التصنيع لدى الغير   Keva كيفا لمستحضرات التجميل -  700

 .تجارة وتوزيع كافة المواد الكيماوية والطبية والعطور ومستحضرات التجميل بكافة انواعها

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

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

 .ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

، عن التصنيع لدى الغير 102211برقم  25255213،قيدت فى  1555550555يجوز   ،رأس مالها    . 

 .تجارة وتوزيع كافة المواد الكيماوية والطبية والعطور ومستحضرات التجميل بكافة انواعها

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

ص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخي  

 .ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

النزهه -النزهة الجديدة  -شارع مطر 99يجوز ، بجهة :  - 

 شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و   Keva كيفا لمستحضرات التجميل -  701

ها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاغير  

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 للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  102211برقم  25255213،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

عماال شبيهةباعمالهاوجه 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

 245 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

النزهه -النزهة الجديدة  -شارع مطر 99نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة    ALNADA PLUS الندى بالس لتجارة وتوزيع المالبس -  702

تشترك باي  والستائر. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او والمفروشات والستائر. تجارة وتوزيع المالبس الجاهزة والمفروشات

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

تنفيذية مع كام القانون و الئحته الالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات  102245برقم  25255213،قيدت فى  055550555مالها   

وجه من  الستائر. تجارة وتوزيع المالبس الجاهزة والمفروشات والستائر. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايو

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

ذية مع مراعاة احكام السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

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

الجماليه -قاضى البهار - 

شيونال للمطاعمشركة نوجانا انترنا -  703   NOGANA INTERNATIONAL RESTAURANT    شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة

مطاعم العائمةوتجهيز المطاعم والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات والتيك اواي والوجبات السريعة "فيما عدا ال " 

ها او التي ه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

 25255256،قيدت فى  055550555،رأس مالها     طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

ك اواي ، عن اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المطاعم والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكوالت والمشروبات والتي 101299برقم 

 "والوجبات السريعة "فيما عدا المطاعم العائمة

ها او التي وه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

 -الجامعة الحديثة - 44شارع  - 6502، بجهة : عمارة  طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

المقطم -الهضبة الوسطى  -الحي الخامس   - 

22المهندسون الشرقيون للتجارة والتوزيع   شركة  ،  أنشطة قانون  -  704 -: 

لة الفنيةأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيك  

 .واإلدارية للمصانع

 .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها

 .اقامة وتشغيل مصنع لتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية والطبية

افقةموتجاره الجمله والتجزئه)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم   

،قيدت فى  0555550555و   ،رأس مالها    2552لسنة  305الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

22، عن أنشطة قانون  101922برقم  25255259 -: 

يةأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفن  

 .واإلدارية للمصانع

 .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها
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 246 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .اقامة وتشغيل مصنع لتجميع االجهزة االلكترونية والكهربائية والطبية

افقةتجاره الجمله والتجزئه)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم مو  

من شارع عمربن  -حارة مغربى محمود  2و ، بجهة :  2552لسنة  305الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

عين شمس -عرب الجسر -الخطاب   - 

 المهندسون الشرقيون للتجارة والتوزيع   شركة  ،  مراعاة قراررئيس جمهورية مصر -  705

2552لسنة  306العربيةرقم  .( 

وتشغيل مصنع للصناعات المغذية للطيارات اقامة . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقنعة الوجه الطبية والغير طبية والمالبس والمفروشات الطبية

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .توريد وتسويق وتوزيع وتركيب االجهزة االلكترونية والكهربائية والطبية وقطع غيارها ومستلزماتها وصيانتها

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

، عن مراعاة قراررئيس جمهورية  101922برقم  25255259،قيدت فى  0555550555الشركة اى حق فى   ،رأس مالها   

 مصر

2552لسنة  306العربيةرقم  .( 

مة وتشغيل مصنع للصناعات المغذية للطياراتاقا . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقنعة الوجه الطبية والغير طبية والمالبس والمفروشات الطبية

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .توريد وتسويق وتوزيع وتركيب االجهزة االلكترونية والكهربائية والطبية وقطع غيارها ومستلزماتها وصيانتها

ت التجاريهالتوكيال . 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

عين شمس -عرب الجسر -من شارع عمربن الخطاب  -حارة مغربى محمود  2الشركة اى حق فى ، بجهة :   - 

ولة مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزا  المهندسون الشرقيون للتجارة والتوزيع   شركة  ، -  706

 غرضها من الجهات المختصة وبما

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة

 .التصنيع لدى الغير

بقانون االستثمار مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة * . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 247 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

 25255259،قيدت فى  0555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز   ،رأس مالها   

ولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما، عن مزا 101922برقم   

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .التوريدات العمومية

 .المقاوالت العامة

 .التصنيع لدى الغير

ون االستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقان * . 

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

من شارع عمربن  -حارة مغربى محمود  2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ، بجهة : 

مسعين ش -عرب الجسر -الخطاب   - 

 المهندسون الشرقيون للتجارة والتوزيع   شركة  ،  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  707

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اطها.  مة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز

، عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 101922برقم  25255259،قيدت فى  0555550555،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

عين شمس -عرب الجسر -من شارع عمربن الخطاب  -حارة مغربى محمود  2بجهة :   - 

اشرة صول على كافة التراخيص الالزمة لمبخيرات مصر المستقبل للزراعات الحديثة   شركة  ،  وعلى الشركة الح -  708

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  102519برقم  25255215،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

المعادى - 101ش  22الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

تيراد ت العامة االستثمار والتسويق والتطوير العقارى .االسهوم جروب للتشييد وادارة المشروعات   شركة  ،  المقاوال -  709

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ى التراخيص إال بعد الحصول علالمستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

يما هو الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزيع ف

، عن  102154برقم  25255211،قيدت فى  25555550555مسموح به قانونا. إدارة المشروعات . مع مراعاه   ،رأس مالها   

كه باحكام القانون رقم مقاوالت العامة االستثمار والتسويق والتطوير العقارى .االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشرال

س فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسي 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125

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

جهة : باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. إدارة المشروعات . مع مراعاه ، ب

النزهه -ب الملتقى العربى  29 - 

بشان شركات االدارة الفندقيه و  2512لسنة  355شييد وادارة المشروعات   شركة  ،  القرار الوزارى رقم هوم جروب للت -  710

ركات و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ن تندمج د تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي ق

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 248 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،قيدت  25555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة  2512لسنة  355، عن القرار الوزارى رقم  102154برقم  25255211فى 

زاول ها التي تو اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

ات السالفة او اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

على السارية و تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

النزهه -ب الملتقى العربى  29الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

تجارة الهدايا والساعات -أحلى ساعة   شركة  ،   -  711  

 تجارة المأكوالت والمشروبات الساخنة والباردة -

اع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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

اطها.  رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

تجارة الهدايا والساعات -، عن  102234برقم  25255220،قيدت فى  255550555،رأس مالها     

 تجارة المأكوالت والمشروبات الساخنة والباردة -

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

اطها. ، ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوا

قسم االزبكية -ميدان عرابى  - 6عمارة  - 12بجهة : المحل رقم  - 

 شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   IT Click أى تى كليك -  712

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102142برقم  25255212،قيدت فى  055550555زمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الال

 عن باي وجه من الوجوه مع 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

من  -مدينة االحالم  -شارع سيناء  4 - 2الدور  - 251الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

زاويهال -شارع بورسعيد   

 - الحمراء

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -شركة  ،     The Corner Store ذا كورنر ستور للتجاره -  713 . 

 .البيع بالعمولة -

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102299برقم  25255216،قيدت فى  055550555مة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالز

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -عن  . 

 .البيع بالعمولة -

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المعادى - 21ش 4الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  الحصول على كافة التراخيص  - 

شركة  ،  او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال    D A SIGN دى ايه ساين -  714

 شبيهةباعمالها

يها اوت السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102313برقم  25255216،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

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

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

ى الشركة كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

مصر الجديده -الكوربه-أ شارع عبدالسالم ذكى 3الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

الدعاية  نترنتشركة  ،  التسويق االلكترونى عبر االنترنت التجارة االلكترونية عبر اال   PARANA SK بارانا اس كيه -  715

شاطها فقط ) واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية انشاء و تشغيل و ادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة و ن

ارد دون عرض محتوىصحفى أو اعالمى أو اعالنى ( إقامة و تنظيم المؤتمرات اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية المو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التصدير و التوكيالت التجاريه البشرية 

، عن التسويق االلكترونى عبر  102323برقم  25255216،قيدت فى  155550555، وال ينشئ تأسيس الشركة   ،رأس مالها   

شغيل و ادارة نترنت الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية انشاء و تاالنترنت التجارة االلكترونية عبر اال

ؤتمرات المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة و نشاطها فقط ) دون عرض محتوىصحفى أو اعالمى أو اعالنى ( إقامة و تنظيم الم

 125ام القانون رقم تلتزم الشركه باحك -لتصدير و التوكيالت التجاريه اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية ا

ش  -المدينة سنتر -مكه مول  -فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة ، بجهة : الدور الثالث  1922لسنه 

مدينه العبور -الحى االول  -محور السادات  - 

شركة  ،  اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة    PARANA SK بارانا اس كيه -  716

يع فيما غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . الوساطه التجاريه التجارة العامة والتوز

 هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

ها او التي ون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تك

لحقها   ،رأس قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

، عن اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  102323م برق 25255216،قيدت فى  155550555مالها   

ة العامة الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . الوساطه التجاريه التجار

 والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية
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ها او التي ون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماليجوز للشركة ان تك

لحقها ، بجهة : قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

مدينه العبور -الحى االول  -ش محور السادات  -سنتر المدينة -مكه مول  -الدور الثالث  - 

ن شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القواني   PARANA SK بارانا اس كيه -  717

 155550555مالها    واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس

وائح ، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل 102323برقم  25255216،قيدت فى 

سنتر  -ل مكه مو -والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث 

مدينه العبور -الحى االول  -ش محور السادات  -المدينة - 

شركة  ،  التجارة    AK FOR ELEVATORS AND GENERAL CONSTRUCTIONS إيه كى للمصاعد والمقاوالت العامة -  718

الكهربائية  مصاعدالعامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. توريد وتركيب وصيانه ال

كات و والهيدروكيلية والمشيات والسالم المتحركة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

 1555550555   لسالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة   ،رأس مالهافي الهيئات ا

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا المقاوالت العامة والمتخصصة  102051برقم  25255219،قيدت فى 

ة ان تكون لها لمصاعد الكهربائية والهيدروكيلية والمشيات والسالم المتحركة. يجوز للشركوالمتكاملة. توريد وتركيب وصيانه ا

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

التجمع االول -شارع احمد عكاشه - 2البنفسج  19الئحته التنفيذية مع مراعاة ، بجهة : فيال   - - 

شركة  ،  احكام    AK FOR ELEVATORS AND GENERAL CONSTRUCTIONS إيه كى للمصاعد والمقاوالت العامة -  719

ا   نين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوا

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  102051برقم  25255219،قيدت فى  1555550555

التجمع االول -شارع احمد عكاشه - 2البنفسج  19بجهة : فيال  على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  - - 

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 2512لسنة  22عمرو محمد عبدالسميع و شركاه   شركة  ،  انشطة من داخل ق  -  720

رار رئيس جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقالعمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 

2552لسنة  306وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم   

ردة المقاوالت العامة مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوا-: 2512لسنة  22انشطة من خارج ق  

 بقانون االستثمار

برقم  25255219،قيدت فى  35555550555حكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   مع مراعاة ا

 : االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية2512لسنة  22، عن انشطة من داخل ق  102046

وما  2552لسنة  305جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 

2552لسنة  306ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم   

ردة المقاوالت العامة مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الوا-: 2512لسنة  22انشطة من خارج ق  

 بقانون االستثمار

االزبكية -ش رمسيس  23حكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : مع مراعاة ا  - 

شركة  ،  مصر او    CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS العاصمة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات -  721

 في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و

،  101923برقم  25255256،قيدت فى  1505550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ج في الهيئات السالفة او تشتريها اوعن مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندم  
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ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

- ( B19) الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب شيراتون -الدور الثانى-251شقة -32عقار 

النزهه -المطار - 

-1شركة  ،     CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS العاصمة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات -  722

بيانات و أنشطة صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز ال

طبيقات أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والت- 2يات و التعليم التكنولوجي . التعهيد و تطوير البرمج

غيلها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتش- 3بمختلف أنواعها .

إدخال البيانات   ،رأس مالها   - 0ي بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إنتاج المحتوي اإللكترون- 4والتدريب عليها .

صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من -1، عن  101923برقم  25255256،قيدت فى  1505550555

- 2التكنولوجي .  رمجيات و التعليمأنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير الب

أعمال تصميم وإنتاج البرامج - 3أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

روني بصوره إنتاج المحتوي اإللكت- 4والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

إدخال البيانات ، بجهة : مكتب- 0المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   (B19 ) - شيراتون -الدور الثانى-251شقة -32عقار 

النزهه -المطار - 

شركة  ،  علي    CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS العاصمة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات -  723

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6ترونية . الحاسبات وبالوسائل اإللك  . 

7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

شروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الم- 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

إللكترونية . ، عن علي الحاسبات وبالوسائل ا 101923برقم  25255256،قيدت فى  1505550555خدمات القيمة   ،رأس مالها   

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6  . 

7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . 

- ( B19) خدمات القيمة ، بجهة : مكتب النزهه -شيراتون المطار-الدور الثانى-251شقة -32عقار  - 

شركة  ،  المضافة    CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS العاصمة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات -  724

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه - 13بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية. 

مشروعات - 14المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون  والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات

 البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10(2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

، عن المضافة بعد الحصول علي  101923برقم  25255256،قيدت فى  1505550555التدريب إلعداد الباحثين   ،رأس مالها   

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار - 13ترخيص من الجهات المعنية. 

مشروعات البحث والتطوير العلمي - 14المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات 

 من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10(2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

لتدريب إلعداد الباحثين ، بجهة : مكتبا  (B19 ) - النزهه -شيراتون المطار-الدور الثانى-251شقة -32عقار  - 

شركة  ،     CAPITAL INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS العاصمة ألنظمة تكنولوجيا المعلومات -  725

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت- 16ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

 .وتطويرها
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17 - األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12ة األعمال. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم رياد

و تشترك باي وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

مالها    قد تعاونها على تحقيق غرضها في   ،رأس وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي

إنشاء وإدارة مراكز - 16، عن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات  101923برقم  25255256،قيدت فى  1505550555

 .االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

17 - األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12ة األعمال. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم رياد

و تشترك باي وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

ة : مكتبقد تعاونها على تحقيق غرضها في ، بجه وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي  

(B19 ) - النزهه -شيراتون المطار-الدور الثانى-251شقة -32عقار  - 

ركة ان التوريدات العمومية يجوز للش-القيام باعمال التشطيبات -المقاوالت العامة -شركة  ،     ZAN زان للمقاوالت العامة -  726

نها على جه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاوتكون لها مصلحة او تشترك باي و

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

القيام -المقاوالت العامة -، عن  101942برقم  25255256،قيدت فى  2555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

و غيرها  جه من الوجوه مع الشركاتالتوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و-باعمال التشطيبات 

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

مدينه  -الحى التاسع -ش قطر الندى  9السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -العبور

اي شركة  ،  التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب   M 2 K property ام تو كى بروبرتى -  727

او في  الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر وجه من

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها.  ،رأس لوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين وال

ك ، عن التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر 101922برقم  25255259،قيدت فى  255550555مالها   

صر او يهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب

ته التنفيذية مع في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

ها. ، بجهة : كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

حدائق المعادى-ش عبد الله زايد من عبد الحميد مكى  12  - 

 شركة مجموعة عصفورة لالطفال   شركة  ،  تأليف و تجارة و توزيع قصص لالطفال -  728

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  

، عن تأليف و تجارة و توزيع قصص لالطفال 101991برقم  25255215،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  

 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  
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مصر الجديده -ش الشهيد على صالح  12نشاطها. ، بجهة :  - 

 .شركة  ،  التسويق االلكترونى عبر االنترنت   IMMERSIVE إميرسف -  729

 .تسويق المنتجات بكافة انواعها

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101922برقم  25255259،قيدت فى  055550555حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   ال

 .عن التسويق االلكترونى عبر االنترنت

 .تسويق المنتجات بكافة انواعها

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 -كورنيش المعادى  -ب شارع مصر حلوان الزراعى  01صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الح

 - المعادى

 الندا لتجارة الجلود   شركة  ،  تجارة وتوزيع الجلود -  730

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101213برقم  25255254،قيدت فى  055550555حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   ال

 عن تجارة وتوزيع الجلود

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

االزبكيه -كلوت بك  -بين الحارات  26 -3الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم  الحصول على كافة التراخيص - 

الدراجات النجمة اوتوموتيف لتجارة السيارات   شركة  ،  تجارة وتوزيع وبيع بالعمولة للسيارات الجديدة والمستعملة و -  731

 .النارية وقطع غيارها واكسسواراتهم

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  

، عن تجارة وتوزيع وبيع بالعمولة للسيارات  101243برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

كسسواراتهمالجديدة والمستعملة والدراجات النارية وقطع غيارها وا . 
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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  

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

النزهه -ش عماربن ياسر 22نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  تقديم    RITHU HERITAGE CONSERVATION CONSULTANCY رثوا الستشارات الحفاظ على التراث -  732

شارات والدراسات االستشارات الفنيه للحفاظ على التراث بكافه المجاالت المتعلقهبالتراث )فيما عدا االستشارات القانونية واالست

ملة في ت العاالمتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركا

م مقاوالت اعمالصيانه وترمي-من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 055550555اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات   ،رأس مالها   -اعداد التصميمات المعمارية والهندسية. -المبانى والمنشات. 

راث )فيما عدا ، عن تقديم االستشارات الفنيه للحفاظ على التراث بكافه المجاالت المتعلقهبالت 101235برقم  02525525،قيدت فى 

شارات المالية عن االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االست

من قانون سوق رأس المال  22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة األوراق المالية ألنشطة الشركات 

وتنظيم  اقامة-اعداد التصميمات المعمارية والهندسية. -مقاوالت اعمالصيانه وترميم المبانى والمنشات. -والئحته التنفيذية( . 

شيراتون -الدور الثانى  هليوبوليس جاردنز 36المؤتمرات والندوات ، بجهة : مبنى رقم   - - 

شركة  ،     RITHU HERITAGE CONSERVATION CONSULTANCY رثوا الستشارات الحفاظ على التراث -  733

-تدريبية. اعداد وتنظيم الدورات والبرامج ال-اعداد االبحاث العلمية. -تسويق المنتجات بكافه انواعها. -والمحاضرات وورش العمل. 

التي  المشروعات-اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب الموارد البشرية.-ادارة المشروعات عدا الفندقية. -جمه.تقديم خدمات التر

ة ان تكون لها تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.يجوز للشرك

الها   و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها   ،رأس م مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات

اعداد -تسويق المنتجات بكافه انواعها. -، عن والمحاضرات وورش العمل.  101235برقم  25255250،قيدت فى  055550555

اقامة وتشغيل -ادارة المشروعات عدا الفندقية. -رجمه.تقديم خدمات الت-اعداد وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية. -االبحاث العلمية. 

اءات االختراع المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك بر-مركز العداد وتدريب الموارد البشرية.

تزاول  ت و غيرها التيوالنماذج والرسوم الصناعية.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا

شيراتون -هليوبوليس جاردنز الدور الثانى  36اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها ، بجهة : مبنى رقم   - - 

شركة  ،  على    RITHU HERITAGE CONSERVATION CONSULTANCY رثوا الستشارات الحفاظ على التراث -  734

بقاً ألحكام ا يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كم

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن على تحقيق غرضها في  101235برقم  25255250،قيدت فى  055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  لتراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

شيراتون -هليوبوليس جاردنز الدور الثانى  36نشاطها. ، بجهة : مبنى رقم   - - 

التصدير -تزويد تريدنج للتجارة   شركة  ،   -  735  

 التوريدات العمومية -

 تجاره البن والمواد الغذائية المجمدة والمبرده -

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  
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ى الشركة ين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان

،  101264برقم  25255250،قيدت فى  15555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

التصدير -عن   

 التوريدات العمومية -

 تجاره البن والمواد الغذائية المجمدة والمبرده -

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  

ى الشركة عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مرا

مدينه نصر -ش حسن المأمون 65الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 .الكوثر أللحاق العمالة   شركة  ،  الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل -  736

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 الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل 101229برقم  25255250،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،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  

مدينه نصر -مصطفى النحاس  -ش على امين  32نشاطها. ، بجهة :  - 

ات و صناعةتكنولوجيا المعلوم-1شركة  ،     ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY  ارتش للتجارة والتكنولوجيا -  737

ير البرمجيات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطو

أعمال - 3ها .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواع- 2التعليم التكنولوجي . 

إنتاج المحتوي - 4ها . رامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليتصميم وإنتاج الب

 25255256،قيدت فى  055550555إدخال البيانات   ،رأس مالها   - 0اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

ترونيات و لومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكصناعةتكنولوجيا المع-1، عن  101294برقم 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات - 2مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . 

مات البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلوأعمال تصميم وإنتاج - 3وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

إدخال - 0إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . - 4اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

الزيتون -ش الكابالت 130البيانات ، بجهة :   - 

شركة  ،  علي الحاسبات وبالوسائل    ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY  ارتش للتجارة والتكنولوجيا -  738

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6اإللكترونية .   . 
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7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15نقل و تداول البيانات  ادارة شبكات

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

، عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  101294برقم  25255256دت فى ،قي 055550555خدمات القيمة   ،رأس مالها   

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6  . 

7 - تنفيذ و - 9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - 2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية - 11االتصاالت وخدمات االنترنت - 15ت نقل و تداول البيانات ادارة شبكا

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم - 12الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

زيتونال -ش الكابالت 130خدمات القيمة ، بجهة :   - 

شركة  ،  اقامه و تشغيل محطه لتموين السيارات اقامه و تشغيل مركز لصيانه    I CARE اى كير لصيانه السيارات -  739

السيارات اقامه و اداره الموالت التجاريه تأجير الوحدات االداريه اقامه و تشغيل المخازن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

ديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواىالكافتريات الثابتة لتق  

اسية اقامه و تشغيل المالهى و المدن الترفيهيه اقامه و اداره المدارس اقامه الجامعات استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األس

برقم  25255256،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها    التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة.  

اريه ، عن اقامه و تشغيل محطه لتموين السيارات اقامه و تشغيل مركز لصيانه السيارات اقامه و اداره الموالت التج 101952

اع بتة لتقديم جميع أنوتأجير الوحدات االداريه اقامه و تشغيل المخازن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثا

 المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

اسية اقامه و تشغيل المالهى و المدن الترفيهيه اقامه و اداره المدارس اقامه الجامعات استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األس

التجمع -3منطقه -عمارات الحى الخامس  125-9صلحة. ، بجهة : شقه التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المست

 - - الخامس

شركة  ،  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض    I CARE اى كير لصيانه السيارات -  740

لصادربها ر فيما عدا المناطق ااالستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغم

. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم 

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

،قيدت فى  1555555550555في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها   ،رأس مالها    مصر او

اع, ، عن ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزر 101952برقم  25255256

زراء رقم طريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الووأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري ب

. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305

لخارج في مصر او في االوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

التجمع الخامس-3منطقه -عمارات الحى الخامس  125-9,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها ، بجهة : شقه   - - 

ح شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائ   VILLMAR فلمار -  741

،قيدت فى  1555550555لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   وا

قرارات ، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال 101936برقم  25255256

شارع  - 414عمارة  -باالرضى  1ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه السارية وعلى الشركة الحصو

القاهره -التجمع الخامس  -الحى الرابع  - 12  

 - - الجديدة

 لسنة 355شركة  ،  التوريدات العمومية. التصدير. إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم    VILLMAR فلمار -  742

لداخل. بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها الحاق العمالة المصرية للعمل با 2512

ا التي تزاول التعبئة والتغليف لدى الغير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره

ات السالفة او لتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةباعمالها او ا
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، عن التوريدات العمومية. التصدير.  101936برقم  25255256،قيدت فى  1555550555تشتريها او تلحقها   ،رأس مالها   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و  2512نة لس 355إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

لها مصلحة او  اجراءات الترخيص بها الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل. التعبئة والتغليف لدى الغير. يجوز للشركة ان تكون

ها في التي قد تعاونها على تحقيق غرض تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او

 - 414عمارة  -باالرضى  1مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ، بجهة : شقه 

القاهره -التجمع الخامس  -الحى الرابع  - 12شارع   

 - - الجديدة

شركة  ،  االستثمار    INTELLIGENT  CONSTRUCTION GROUP I C G  انتليجنت كونستركشن جروب اى سى جى -  743

روعات مش -صرف (–مياه  –العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء 

ة التي تجعلها لمرافق األساسياإلسكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري استصالح وتجهيز األراضي با

االستصالح  قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

اررئيس   واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر

، عن االستثمار العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراضى  101922برقم  25255259،قيدت فى  22055550555الها   ،رأس م

الكامل مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها ب -صرف (–مياه  –بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق األساسية) كهرباء 

اع األراضي راضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزرألغراض السكن غير اإلداري استصالح وتجهيز األ

دم طرق الري المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

 29-الدور االول -4بجهة : شقه  الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس ،

حدائق القبه-عمارات االوقاف  - - 

شركة  ،  الوزراء    INTELLIGENT  CONSTRUCTION GROUP I C G  انتليجنت كونستركشن جروب اى سى جى -  744

2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305رقم   

عد اقامه تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف  -

تغاللها المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او اس

ة واالنشطة المكمله او والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحيلحسابها او لحساب الغير اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( 

لسنة  305، عن الوزراء رقم  101922برقم  25255259،قيدت فى  22055550555المرتبطه بذلك سواء   ،رأس مالها   

2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552  

عد اقامه ف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهد -

تغاللها المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او اس

ة واالنشطة المكمله او ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحيلحسابها او لحساب الغير اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة

حدائق القبه-عمارات االوقاف  29-الدور االول -4المرتبطه بذلك سواء ، بجهة : شقه  - - 

شركة  ،  كانت    INTELLIGENT  CONSTRUCTION GROUP I C G  انتليجنت كونستركشن جروب اى سى جى -  745

 -قاوالت العامه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية اعداد الدراسات الهندسيه و التسويقيه و االقتصاديه و الماليه المخدميه 

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

الستشارات اد التصميمات الهندسيه االشراف على تنفذ المشروعات اداره المشروعات تقديم االستشارات )فيما عدا االتيك اواى اعد

،قيدت فى  22055550555القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ   ،رأس مالها   

ويقيه و دميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية اعداد الدراسات الهندسيه و التس، عن كانت خ 101922برقم  25255259

روبات)عدا اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المش -االقتصاديه و الماليه المقاوالت العامه 

ه المشروعات ى اعداد التصميمات الهندسيه االشراف على تنفذ المشروعات ادارالكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اوا

أس المال واالستحواذ ، تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة ر

حدائق القبه-عمارات االوقاف  29-الدور االول -4بجهة : شقه  - - 

شركة  ،  وكذا    INTELLIGENT  CONSTRUCTION GROUP I C G  انتليجنت كونستركشن جروب اى سى جى -  746

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 
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غيرها التي  لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وسوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز ل

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

 22055550555ئحته التنفيذية مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ال

، عن وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال  101922برقم  25255259،قيدت فى 

حة وز للشركة ان تكون لها مصلمن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يج 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

حدائق القبه-عمارات االوقاف  29-الدور االول -4التنفيذية مع مراعاة احكام ، بجهة : شقه  - - 

شركة  ،  القوانين    INTELLIGENT  CONSTRUCTION GROUP I C G  انتليجنت كونستركشن جروب اى سى جى -  747

 22055550555خيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

ص ، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي 101922برقم  25255259،قيدت فى 

حدائق القبه-عمارات االوقاف  29-الدور االول -4الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه  - - 

لعامة سعد للدعاية واإلعالن   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات والكافيهات إقامة وتنظيم الحفالت ا -  748

توغرافي التصوير الفو -والمؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(. 

التوزيع فيما هو الماء الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية التجارة العامة ووالفيديو فيما عدا التصويرتحت 

اال مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم

، عن اقامة وتشغيل وادارة  102231برقم  25255213،قيدت فى  555505551شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها   ،رأس مالها   

صدار المطاعم والكافتريات والكافيهات إقامة وتنظيم الحفالت العامة والمؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط است

االعالن بكافة رتحت الماء الدعاية والتصوير الفوتوغرافي والفيديو فيما عدا التصوي -التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(. 

لحة او الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مص

حارة محمد  6تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها ، بجهة : 

المطريه -عدس  - 

ت السالفة سعد للدعاية واإلعالن   شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا -  749

السارية وعلى  اتاو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار

برقم  25255213،قيدت فى  155550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تلحقها بها  ، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 102231

حصول على ون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الو ذلك طبقاً ألحكام القان

المطريه -حارة محمد عدس  6كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

لمختصة وبما ال يخل باحكام شركة  ،  غرضها من الجهات ا   G.T.I  Global For Trading جى تى اى جلوبال للتجارة -  750

ما عدا القوانين المنظمة لهذا الغرض.التوريدات العمومية. المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. تقديم االستشارات )في

ة عن ارات المالياالستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستش

من قانون سوق رأس المال  22األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

برقم  25255259،قيدت فى  2055550555والئحته التنفيذية(. تأجير السيارات. مقاوالت اعمال التشطيبات   ،رأس مالها   

ت لمختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.التوريدات العمومية. المقاوال، عن غرضها من الجهات ا 101926

قة بالتقييم العامة والمتخصصة والمتكاملة. تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعل

اق المالية ة عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوربمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالي

، بجهة :  من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(. تأجير السيارات. مقاوالت اعمال التشطيبات 22المنصوص عليها في المادة 

النزهه -ة النزهة الجديد -شارع الدبيكى  - 12عقار رقم  - 6الدور رقم  - 12شقة رقم  - 

شركة  ،  والديكور. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او    G.T.I  Global For Trading جى تى اى جلوبال للتجارة -  751

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

و الئحته  ما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,ك

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

، عن والديكور. يجوز للشركة ان تكون لها  101926برقم  25255259ى ،قيدت ف 2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   
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حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و و تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها ا

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

نزههال -النزهة الجديدة  -شارع الدبيكى  - 12عقار رقم  - 6الدور رقم  - 12نشاطها. ، بجهة : شقة رقم  - 

تلحقها بها و  معمار ستيل لالستثمار العقارى   شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  752

صول على كافة ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

، عن الخارج ,كما  102562برقم  25255215،قيدت فى  055555550555راخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الت

ع مراعاة احكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

 - 325طعه السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قالقوانين واللوائح والقرارات 

اكتوبر 6 -السياحية السادسة  - 

واللوائح  طارق جمال الطحان وشريكيه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين -  753

،قيدت فى  9555550555لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وع

ات ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار 102523برقم  25255215

 -ش الثالجة تقسيم عمربن الخطاب  12لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

السالم -جسر السويس   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية   Future Plans فيوتشربالنز -  754

على حدة(إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض  - . 

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  

ام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك  

، عن اقامة وتشغيل  102233برقم  25255220،قيدت فى  1555550555مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 وادارة المواقع االلكترونية

على حدة(إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض  - . 

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  

ام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك  

شبرا -ش مسرة  12مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :   - 

ةشركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشري   FOOTPRINT TRANING فوت برنت للتدريب -  755 . 

 .إعادة الهيكلة االدارية للشركات

المال عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما   

 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  ) . 

 .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
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 .إدارة المشروعات

، عن اقامة وتشغيل مركز  102164برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مع مراعاه القرار الوزارى رقم   ،رأس مالها   

 .العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 .إعادة الهيكلة االدارية للشركات

المال الستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأستقديم االستشارات )فيما عدا ا  

 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  ) . 

 .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

 .إدارة المشروعات

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  - 401مع مراعاه القرار الوزارى رقم ، بجهة : فيال   - 

 بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 2512لسنة  355شركة  ،     FOOTPRINT TRANING فوت برنت للتدريب -  756

 بموافقة و اجراءات

 الترخيص بها

 .الوساطه التجارية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

ى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماالشركة ا  

لسنة  355، عن  102164برقم  25255212،قيدت فى  1555550555ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة  2512  

 الترخيص بها

 .الوساطه التجارية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

زاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماالشركة اى حق فى م  

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  - 401ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا ، بجهة : فيال   - 
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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  

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

، عن الغرض 102164برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     . 

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

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

اطها. ، ارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -شمال الشويفات  - 401بجهة : فيال   - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد    Online Kitchen Academy أون الين كيتشن أكاديمي -  758

تسويق وبيع  -بخ تسويق فنون الط -تقديم خدمات التدريب عن بعد تسويق وبيع االغذية والمشروبات فيما عدا الكحولية  -البشرية 

عماال ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا مستلزمات المطابخ يجوز للشركة

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

 تشتريها او

،  102295برقم  25255216،قيدت فى  055550555لتنفيذية   ،رأس مالها   تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ا

ة والمشروبات تقديم خدمات التدريب عن بعد تسويق وبيع االغذي -عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية 

شترك باي وجه لشركة ان تكون لها مصلحة او تتسويق وبيع مستلزمات المطابخ يجوز ل -تسويق فنون الطبخ  -فيما عدا الكحولية 

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

مدينة الشروق - 3مجاورة  -الحي الثامن  - 62حته التنفيذية ، بجهة : تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ  - 

 شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   Online Kitchen Academy أون الين كيتشن أكاديمي -  759

برقم  25255216،قيدت فى  055550555   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها

ة ، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم 102295

مدينة الشروق - 3مجاورة  -الحي الثامن  - 62لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

قات بمختلف ل التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيشركة  ،  أعما   CHAMELEON كاميليون -  760

 .أنواعها

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

دخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونيةإ . 

 .التسويق االلكترونى عبر االنترنت

 .تصميم وبيع وتأجير المساحات االعالنية
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 25255216،قيدت فى  055550555تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها ، عن أعمال 102331برقم  . 

عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب . 

 .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

خال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونيةإد . 

 .التسويق االلكترونى عبر االنترنت

 .تصميم وبيع وتأجير المساحات االعالنية

شارع مصطفى  32 -الدور الثالث  - 2تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات ، بجهة : شقه 

مدينه نصر -النحاس  - 

أعمال التوصيف والتصميم  -6إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية  -0سمنان لتقنية المعلومات   شركة  ،   -  761

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات  -2إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -2لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

المشروعات التى  -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   -9نقل وتداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت  -12تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية 

إدخال البيانات علي  -0، عن  102122برقم  25255211،قيدت فى  550555305والصورة و البيانات وتقديم   ،رأس مالها   

إنتاج وتطوير النظم المدمجة  -2أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -6الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية 

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   -9 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -2وتشغيلها والتدريب عليها 

ختراع و المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات اال -11االتصاالت وخدمات االنترنت  -15

حى ال -ل عبدالناصر إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم ، بجهة : طريق جما -12النماذج و الرسوم الصناعية 

اكتوبر 6 - 3شقة رقم  - 26عمارة  -الثامن   

اقامه و  -13سمنان لتقنية المعلومات   شركة  ،  خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  -  762

ص من الجهات د الحصول على ترخياداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بع

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم  -14المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون 

 2553لسنه  64الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ( مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

، عن خدمات  102122برقم  25255211،قيدت فى  305550555إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد   ،رأس مالها    -10( 

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت  -13القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية 

 -14زيون ة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفالسلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعي

عات مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشرو

إنشاء وإدارة مراكز التدريب  -10(  2553سنه ل 64التكنولوجيا الحديثة. ( مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

اكتوبر 6 - 3شقة رقم  - 26عمارة  -الحى الثامن  -إلعداد ، بجهة : طريق جمال عبدالناصر   

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات  - 16سمنان لتقنية المعلومات   شركة  ،  الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -  763

حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.  - 12خصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. والدراسات المت

محتوى العلمي األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه ال - 12

 ديم االستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشاراتتق -: 22انشطة خارج قانون  -والثقافي والفني. 

، عن الباحثين ومراكز  102122برقم  25255211،قيدت فى  305550555القانونية واالستشارات والدراسات   ،رأس مالها   

صصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخ - 16نقل تكنولوجيا المعلومات 

 األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت - 12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.  - 12وتطويرها. 

يم تقد -: 22انشطة خارج قانون  -وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. 

طريق جمال  االستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات ، بجهة :

اكتوبر 6 - 3شقة رقم  - 26عمارة  -الحى الثامن  -عبدالناصر   
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ت المالية عن أس المال واالستحواذ وكذا االستشاراسمنان لتقنية المعلومات   شركة  ،  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة ر -  764

 االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال

 -وك والمؤسسات  والبن تركيب شبكات الحاسب االلى للشركات -انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية   -والئحته التنفيذية( 

قل لألنشطة التصدير مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مست -توريد وتركيب وصيانة اجهزة الحاسب االلى وملحقاتها 

، عن المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  102122برقم  25255211،قيدت فى  305550555الواردة بقانون االستثمار   ،رأس مالها   

صوص أس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنر

يب شبكات ترك -انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية   -عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( 

ع االلتزام التصدير م -توريد وتركيب وصيانة اجهزة الحاسب االلى وملحقاتها  -والبنوك والمؤسسات   الحاسب االلى للشركات

 -لثامن الحى ا -بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، بجهة : طريق جمال عبدالناصر 

اكتوبر 6 - 3شقة رقم  - 26عمارة   

ات نية المعلومات   شركة  ،  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركسمنان لتق -  765

ها أن تندمج وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز ل

ين واللوائح وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوان في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها

،قيدت فى  305550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ي بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت ، عن ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك 102122برقم  25255211

ي الهيئات تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج ف

القرارات السارية وانين واللوائح والسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام الق

مارة ع -الحى الثامن  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : طريق جمال عبدالناصر 

اكتوبر 6 - 3شقة رقم  - 26  

لسنه  22،  نشاط داخل قانون شركة     HYDRO OIL & GAS SERVICES                    هيدرو لخدمات النفط والغاز -  766

ها  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدوير-:2512

ف الصناعي للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.وفقاً إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصر

تنقية وتوصيالتهاوال . 

الخدمات -معالجة األسطح من الترسيبات  -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل : 

،قيدت فى  1555550555المتعلقةباالستكشاف البترولي.إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو   ،رأس مالها   

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه -:2512لسنه  22نشاط داخل قانون  ، عن 102142برقم  25255212

 ً  إقامة أو تشغيل وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.وفقا

قية وتوصيالتهاوإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتن . 

الخدمات -معالجة األسطح من الترسيبات  -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل : 

 -2شقه  - 12الدور  -عمارات العبور 30المتعلقةباالستكشاف البترولي.إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو ، بجهة : 

 - صالح سالم

التسويق العقارى-شركة  ،     PERFECT DEAL REAL ESTATE بيرفكت ديل ريال إستيت -  767 . 

 .إدارة المشروعات-

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

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

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

،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

التسويق العقارى-، عن  102336برقم  25255216 . 

 .إدارة المشروعات-
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ه و شروط و اجراءات الترخيص بهابشان شركات االدارة الفندقي 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى 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  

-شارع سمير عبدالرؤوف 25بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :  تلحقها

مدينه نصر -مكرم عبيد  - 

شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على    PERFECT DEAL REAL ESTATE بيرفكت ديل ريال إستيت -  768

، عن والقرارات  102336برقم  25255216،قيدت فى  055550555خيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   كافة الترا

 -مكرم عبيد -شارع سمير عبدالرؤوف 25السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -مدينه نصر

ية تقديم االستشارات االعالمية)فيما عدا االستشارات القانون• شركة  ،     GIFTED MINDS  جيفتيد مايندز لالستشارات -  769

 واالستشارات 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 22ا في المادة المنصوص عليه ). 

 .تصميم وأداره المواقع االلكترونية عبر االنترنت •

 .اعداد األبحاث العلمية •

 .الدعاية واالعالن •

 .إصدارنشرات دعائية وإعالنيةبصفة غيردورية وتوزيعها •

تقديم االستشارات االعالمية)فيما عدا • ، عن  102441قم بر 25255212،قيدت فى  2555550555نشر   ،رأس مالها    •

 االستشارات القانونية واالستشارات 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 22مادة المنصوص عليها في ال ). 

 .تصميم وأداره المواقع االلكترونية عبر االنترنت •

 .اعداد األبحاث العلمية •

 .الدعاية واالعالن •

 .إصدارنشرات دعائية وإعالنيةبصفة غيردورية وتوزيعها •

اسماء زغلول متفرع من ش الطيران ش - 12عمارة سونستارقم  -الدور الرابع  11نشر ، بجهة : شقة  •  - 

 -مدينه نصر

لشركة ان التصدير يجوز ل -بيشو للمقاوالت   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التوريدات العمومية   -  770

نها على التي قد تعاو تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن المقاوالت العامة والمتكاملة  102523برقم  25255211،قيدت فى  0555550555لالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   ا
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ركات و التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش -والمتخصصة التوريدات العمومية  

ن تندمج ها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

خلف مصطفى  -ش كابول  31خيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

مدينه نصر -السالب  - 

شركة  ،  المقاوالت العامة و المتكاملة و المتخصصة مقاوالت    BLC For Contracting بى ال سى للمقاوالت المتكاملة -  771

التجارة العامة  كية اعداد التصميمات الهندسية التسويف العقارىالتشطيبات و الديكور مقاوالت االعمال الكهربائية و الكهروميكاني

 355قم والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية الوساطه التجارية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى ر

صلحة او يص بها يجوز للشركة ان تكون لها مبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخ 2512لسنة 

،  102525برقم  25255211،قيدت فى  1555550555تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها   

نيكية اعداد اعن المقاوالت العامة و المتكاملة و المتخصصة مقاوالت التشطيبات و الديكور مقاوالت االعمال الكهربائية و الكهروميك

ساطه التجارية التصميمات الهندسية التسويف العقارى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية الو

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

جهة : رخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، باجراءات الت

حدائق القبه -ش على شعراوى من ولى العهد  46 - 

على شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها    BLC For Contracting بى ال سى للمقاوالت المتكاملة -  772

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن تزاول اعماال شبيهةباعمالها  102525برقم  25255211،قيدت فى  1555550555اطها.  ،رأس مالها   الالزمة لمباشرة نش

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

كة الحصول على يذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشربها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف

حدائق القبه -ش على شعراوى من ولى العهد  46كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

ب توب واكسسواراتها وقطع شركة  ،  تجارة اجهزة الكمبيوتر والال   Fire Fox  Technology فاير فوكس تكنولوجى -  773

ع الشركات غيارها والصيانة المتنقلة لها. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه م

دمج ا ان تنو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  155550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

، عن تجارة اجهزة الكمبيوتر والالب توب واكسسواراتها وقطع غيارها والصيانة المتنقلة لها.  215010برقم  25255211

اعماال  التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

الفة او مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

ش  12 -مول البستان  -بالدور االول يمين السلم  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل

عابدين -يوسف الجندى   - 
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International for Mechanical Supplies   وريد أدوات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات المصانع شركة  ،  تجارة وت

 الميكانيكيةبكافة أنواعها

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  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
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، عن  102231برقم  25255220،قيدت فى  05552555555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي   ،رأس مالها   

 تجارة وتوريد أدوات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات المصانع الميكانيكيةبكافة أنواعها

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

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

مصر الجديده -شارع النجمة - 1عقار  -األرضي  الدور - 2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، بجهة : شقةرقم   - 

 Pioneers                                                              بايونيرز          انترناشيونال للتوريدات الميكانيكية -  775

International for Mechanical Supplies   ا التي تزاول اعماال شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و غيره

 شبيهةباعمالها

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

ى الشركة لتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

،  102231برقم  25255220،قيدت فى  25555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مصر  -رع النجمةشا - 1عقار  -الدور األرضي  - 2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

 - الجديده

 بروكسى درايف للتوريدات   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  776

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  102119برقم  25255212،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

مدينه نصر -عباس العقاد  -ن برقوق من البطراوى سيف الدي 1نشاطها. ، بجهة :  - 

15فولد اينوفيشن     10 -  777 FOLD INNOVATION    شركة  ،  تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية

 واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

ق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األورا  

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

 .اعداد الدراسات التسويقية

 .التسويق

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

، عن تقديم االستشارات )فيما عدا  102133برقم  25255212،قيدت فى  1555550555او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

 االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال

مالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق ال  
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من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عليها في المادة  ) . 

 .اعداد الدراسات التسويقية

 .التسويق

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

مصر الجديده -هليوبوليس  -الكوربة -ش المدينه 1او التي قد تعاونها على ، بجهة :   - 

15فولد اينوفيشن     10 -  778 FOLD INNOVATION    في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان شركة  ،  تحقيق غرضها

 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 تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  102133برقم  25255212،قيدت فى  1555550555ا   نشاطها.  ،رأس ماله

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

مصر الجديده -هليوبوليس  -الكوربة -ش المدينه 1نشاطها. ، بجهة :   - 

لشركة النطاق للمقاوالت المتكاملة و إدارة المرافق و التوريدات العمومية   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى ا -  779

لالزمة لمباشرةالحصول على كافة التراخيص ا  

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  102134برقم  25255212،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اشمون -نشاطها. ، بجهة : كفرصراوة   - 

المقاوالت المتكاملة-يدات العمومية   شركة  ،  النطاق للمقاوالت المتكاملة و إدارة المرافق و التور -  780  

 مقاوالت صيانة وادارة المرافق -

 التوريدات العمومية -

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

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

المقاوالت المتكاملة-، عن  102134برقم  25255212،قيدت فى  2555550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها     

 مقاوالت صيانة وادارة المرافق -

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

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

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

اشمون -مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : كفرصراوة   - 

للتجارةفورسيزونزيونايتد  -  781  Four Seasons United Trade     ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به -شركة

تشغيل التوريدات العمومية اقامة و-قانونا وعلى األخص تجارة وتوزيع الحاصالت الزراعية والفواكه والخضروات بكافة أنواعها.

امة وتشغيل الزراعية والفواكه والخضروات بكافة أنواعها. اقمصنع لتجهيز وفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت 

ارة أدوات ومعدات مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد وتبريد المنتجات البحرية واالسماك بكافة أنواعها وتصنيع وتقطيع االسماك. تج

،قيدت فى  3555550555  الصيد والمواتير البحرية والزدايك البحرية والمولدات البحرية. يجوز للشركة   ،رأس مالها 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة وتوزيع الحاصالت-، عن  102209برقم  25255213

يع وتعبئة التوريدات العمومية اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وفرز وتدريج وتشم-الزراعية والفواكه والخضروات بكافة أنواعها.

بريد المنتجات ت الزراعية والفواكه والخضروات بكافة أنواعها. اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد وتوتغليف الحاصال

لبحرية البحرية واالسماك بكافة أنواعها وتصنيع وتقطيع االسماك. تجارة أدوات ومعدات الصيد والمواتير البحرية والزدايك ا

2شقة -14الدور -أ 1برج -أبراج المعادى ستار-شارع كورنيش النيل 1والمولدات البحرية. يجوز للشركة ، بجهة :   - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من    Four Seasons United Trade فورسيزونزيونايتد للتجارة -  782

لخارج غرضها في مصر او في ا الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ا   أس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،ر

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  102209برقم  25255213،قيدت فى  3555550555

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

انين واللوائح ريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوفي الهيئات السالفة او تشت

أبراج -شارع كورنيش النيل 1والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

2شقة -14الدور -أ 1برج -المعادى ستار  - 

 المريد للتجارة والتوزيع   شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  783

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

يها اوا يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كم  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102312برقم  25255216 ،قيدت فى 2555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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 اوندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

الزمالك - 3شقةرقم  -ش المقريزي  0الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 .المصرية الروسية للمخبوزات   شركة  ،  تجارة المخبوزات والحلويات -  784

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 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 تجارة المخبوزات والحلويات 102325برقم  25255216،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،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  

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

مدينه نصر -متفرع من احمد فخرى  -شارع ابراهيم نوار 42نشاطها. ، بجهة :   

طع الغيار استيراد وتصدير الزيوت التخليقيه ومشتقاتها والفالتر وق -خليقيه   شركة  ،  العمران مصر للزيوت الت -  785

 .واالكسسوارات الخاصةبجميع وسائل النقل ومواد االعتناء بالسيارات

* فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

رضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكامفى مزاولة غ  

 القوانين المنظمة لهذا الغرض

 توزيع وتسويق الزيوت التخليقيه ومشتقاتها -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

استيراد وتصدير الزيوت التخليقيه ومشتقاتها  -، عن  102434برقم  12252552،قيدت فى  05555550555،رأس مالها      -

 .والفالتر وقطع الغيار واالكسسوارات الخاصةبجميع وسائل النقل ومواد االعتناء بالسيارات

* فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

 القوانين المنظمة لهذا الغرض

 توزيع وتسويق الزيوت التخليقيه ومشتقاتها -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

االزبكيه -التوفيقيه-شارع عرابى  23، بجهة :  - - 

: اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو 22شركه االتحاد المصرى للتنميه الصحيه المستدامه   شركة  ،  نشاط داخل ق  -  786

د األسرة التي يتم شغلها سنويا بالمجان من عد% 15المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطةداخليه عالجية أو طبيةبشرط أن تقدم 

ة سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبي% 15اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج االدمان بشرط أن تقدم 

ادى ارج الوأو العالجية او التشخيصيه لها االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خ

، عن  102016برقم  25255219،قيدت فى  255550555القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه   ،رأس مالها   

يةبشرط : اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطةداخليه عالجية أو طب22نشاط داخل ق 

أن تقدم  عدد األسرة التي يتم شغلها اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج االدمان بشرطسنويا بالمجان من % 15أن تقدم 
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المدن والمجتمعات سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها االستثمار العقارى ب% 15

برج -2قه لوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ، بجهة : شالعمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج ا

الهضبه الوسطى-ابراج النرجس و الياسمين -الدور االول -1  - - - 

وما ورد  2552لسنة  305شركه االتحاد المصرى للتنميه الصحيه المستدامه   شركة  ،  ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  -  787

الجمهورية رقم بقراررئيس  

نية إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال الب -. 2552لسنه  356

اصه : اقامه و تشغيل دار لرعايه كبار السن اقامه و تشغيل دار لرعايه و تأهيل ذوى االحتياجات الخ22األساسية.ه نشاط خارج ق 

عصبيه)فيما عدا امه تقديم االستشارات فى مجال التوعيه االرشاديه على جميع المستويات الخاصه بالصحه النفسه و الالمقاوالت الع

، عن ما ورد بقراررئيس  102016برقم  25255219،قيدت فى  255550555ما يتعلق باسواق االوراق الماليه   ،رأس مالها   

يس الجمهورية رقموما ورد بقراررئ 2552لسنة  305الوزراء رقم   

نية إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية في مجال الب -. 2552لسنه  356

اصه : اقامه و تشغيل دار لرعايه كبار السن اقامه و تشغيل دار لرعايه و تأهيل ذوى االحتياجات الخ22األساسية.ه نشاط خارج ق 

عصبيه)فيما عدا لعامه تقديم االستشارات فى مجال التوعيه االرشاديه على جميع المستويات الخاصه بالصحه النفسه و الالمقاوالت ا

الهضبه الوسطى-ابراج النرجس و الياسمين -الدور االول -1برج -2ما يتعلق باسواق االوراق الماليه ، بجهة : شقه   - - - 

ات المتعلقة صحيه المستدامه   شركة  ،  وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسشركه االتحاد المصرى للتنميه ال -  788

ى مجال بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة ف

ة او رأس المال والئحته التنفيذية( يجوز للشركة ان تكون لها مصلح من قانون سوق 22االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

، عن وكذا  102016برقم  25521925،قيدت فى  255550555مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في   ،رأس مالها   

شارات المالية عن االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االست

أس المال من قانون سوق ر 22االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

ل اعماال والئحته التنفيذية( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو

برج -2قه شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ، بجهة : ش

الهضبه الوسطى-ج النرجس و الياسمين ابرا-الدور االول -1  - - - 

ك طبقاً ألحكام شركه االتحاد المصرى للتنميه الصحيه المستدامه   شركة  ،  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذل -  789

لتراخيص لحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا

، عن الهيئات السالفة او تشتريها او  102016برقم  25255219،قيدت فى  255550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة ى الشركتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

الهضبه -ابراج النرجس و الياسمين -الدور االول -1برج -2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

 - - - الوسطى

معات محمد احمد حلوانى و شريكه   شركة  ،  تجاره الجمله والتجزئه للمصاعد الكهربائيه و قطع غيارها بالمدن والمجت -  790

لجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديمالعمرانية ا  

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

لكهربائيه و قطع ، عن تجاره الجمله والتجزئه للمصاعد ا 102042برقم  25255219،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

 غيارها بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم

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

مدينه العبور -الحى االول -العبورسنتر -الدور الثانى -34بجهة : محل رقم  - - 

فى  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التصدير و التوكيالت التجاريه.  -شركة  ،     SATCHEL ساتشيل -  791

 شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس
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خل يص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخ

ئه و تغليف باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تجاره مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبيه التوريدات العموميه تعب

رأس مالها   وز للشركة   ،كتابة كمبيوتر( يج –تليفون  –تصوير  -المنظفات لدى الغير تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس

ن رقم تلتزم الشركه باحكام القانو -التصدير و التوكيالت التجاريه.  -، عن  102020برقم  25255223،قيدت فى  3555550555

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125  

خل اخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التر

ئه و تغليف باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تجاره مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبيه التوريدات العموميه تعب

جهة : الدور يجوز للشركة ، بكتابة كمبيوتر(  –تليفون  –تصوير  -المنظفات لدى الغير تقديم خدمات رجال االعمال من )فاكس

مدينه نصر-عباس العقاد -ش نجيب محفوظ 21-الثالث - - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول    SATCHEL ساتشيل -  792

ات السالفة او ارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخ

 تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102020برقم  25255223قيدت فى ، 3555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تعاونها  عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد

 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذل

مدينه نصر-عباس العقاد -ش نجيب محفوظ 21-الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور الثالث - - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما    AL ROAA EXCLUSIVE HIJAB WEAR الرؤى اكسكلوسف لمالبس المحجبات -  793

 هو مسموح به قانونا وعلى االخص المالبس الجاهزه ومالبس المحجبات والمفروشات

 .والمشغوالت واالكسسوارات والخردوات

غوالت واالكسسواراتالتوريدات العمومية وعلى االخص المالبس الجاهزه ومالبس المحجبات والمفروشات والمش  

 .والخردوات

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 1255550555الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها   ،رأس مالها   

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص المالبس الجاهزه  102250برقم  25255224،قيدت فى 

 ومالبس المحجبات والمفروشات

 .والمشغوالت واالكسسوارات والخردوات

واالكسسواراتالتوريدات العمومية وعلى االخص المالبس الجاهزه ومالبس المحجبات والمفروشات والمشغوالت   

 .والخردوات

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

( بورتو نيو 13الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها ، بجهة : وحدة 

التجمع -امام الباب الرئيسى للجامعة االمريكية -كايرو مول/ذا بارك(   
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القاهره الجديده -الخامس   - 

 شركة  ،  من الجهات المختصة وبما   AL ROAA EXCLUSIVE HIJAB WEAR الرؤى اكسكلوسف لمالبس المحجبات -  794

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات والندوات والمهرجانات و الحفالت العامةبشرط استصدار

 .التراخيص الالزمة لكل معرض على حده

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

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

، عن من الجهات المختصة وبما 102250برقم  42525522،قيدت فى  1255550555تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها     

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات والندوات والمهرجانات و الحفالت العامةبشرط استصدار

 .التراخيص الالزمة لكل معرض على حده

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

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

التجمع -امام الباب الرئيسى للجامعة االمريكية -( ( بورتو نيو كايرو مول/ذا بارك13تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : وحدة   

القاهره الجديده -الخامس   - 

 . شركة  ،  االستثمار والتسويق العقارى   LAUNCH REAL ESTATEلونش العقارية -  795

دا او بعشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالته  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 . او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

 التوكيالت التجارية

تجارية وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله ال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

، عن االستثمار  102322برقم  25255212،قيدت فى  155550555اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد   ،رأس مالها   

 . والتسويق العقارى

دشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بع  

 اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها

 . او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

 التوكيالت التجارية

وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   
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شارع البستان متفرع من شارع المشير احمد  2بالدور االرضى بالعقار  3اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ، بجهة : شقة 

 - اسماعيل

 -النزهه

شركة  ،  الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات    LAUNCH REAL ESTATEلونش العقارية -  796

 المختصة وبما ال يخل

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

برقم  25255212،قيدت فى  155550555 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها  

، عن الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل 102322  

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

شارع البستان  2دور االرضى بالعقار بال 3مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : شقة 

 - متفرع من شارع المشير احمد اسماعيل

 -النزهه

شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس    LAUNCH REAL ESTATEلونش العقارية -  797

اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ، عن الحصول على كافة التر 102322برقم  25255212،قيدت فى  155550555مالها   

شارع البستان متفرع من شارع المشير احمد اسماعيل 2بالدور االرضى بالعقار  3بجهة : شقة   - 

 -النزهه

امة بروتك للحلول والخدمات الهندسية والتوريدات   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التجارة الع -  798

 -ناعية التوريدات العمومية صيانة محطات المياة المعالجة وضواغط الهواء والغاليات الص -سموح به قانونا والتوزيع فيما هو م

 القيام باعمال المعايرة والتحقق منصالحية محطات المياه وضواغط الهواء والغاليات الصناعية وشبكات الغاز

لقة بالتقييم بمناسبة الستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعوماكينات صناعة الدواء تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا ا

،  102449برقم  25255212،قيدت فى  055550555زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن   ،رأس مالها   

يانة التوريدات العمومية ص -ح به قانونا عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسمو

ضواغط القيام باعمال المعايرة والتحقق منصالحية محطات المياه و -محطات المياة المعالجة وضواغط الهواء والغاليات الصناعية 

 الهواء والغاليات الصناعية وشبكات الغاز

لقة بالتقييم بمناسبة تشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعوماكينات صناعة الدواء تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االس

دار السالم -ش مسعد محمد سليمان  13زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 274 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

راق العاملة في مجال األوبروتك للحلول والخدمات الهندسية والتوريدات   شركة  ،  األوراق المالية ألنشطة الشركات  -  799

نمية من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وت 22المالية المنصوص عليها في المادة 

ف المركزي توريد وتركيب خطوط التكيي -الموارد البشرية توريد وتركيب وصيانة ماكينات صناعة الدواء وتوريد قطع غيارها 

توريد خامات االستانلس ستيل بجميع انواعها -دات مناولة الهواء بجميع قطع غيارها ووح  

 055550555،رأس مالها      -انشاء خطوط المياة المعالجة وشبكات الغازات المضغوطة ومحابس الماء والهواء والغازات  -

 عاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها، عن األوراق المالية ألنشطة الشركات ال 102449برقم  25255212،قيدت فى 

ة توريد من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشري 22في المادة 

ة الهواء ت مناولتوريد وتركيب خطوط التكييف المركزي ووحدا -وتركيب وصيانة ماكينات صناعة الدواء وتوريد قطع غيارها 

توريد خامات االستانلس ستيل بجميع انواعها -بجميع قطع غيارها   

ش مسعد محمد  13، بجهة :  -انشاء خطوط المياة المعالجة وشبكات الغازات المضغوطة ومحابس الماء والهواء والغازات  -

دار السالم -سليمان   - 

يم محطات المياه شركة  ،  توريد الكيماويات الخاصة بتشغيل وصيانة وتعق  بروتك للحلول والخدمات الهندسية والتوريدات  -  800

التوكيالت  -توريد اجهزة قياس وتحليل كواشف المياة  -وتنكات التخزين وخطوط المواسير والغاليات الصناعية واراج التكييف 

 التجارية

 الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى فى شان تنظيم اعمال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

،  024491برقم  25255212،قيدت فى  055550555المنظمة لهذا الغرض.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

الصناعية واراج  عن توريد الكيماويات الخاصة بتشغيل وصيانة وتعقيم محطات المياه وتنكات التخزين وخطوط المواسير والغاليات

التوكيالت التجارية -توريد اجهزة قياس وتحليل كواشف المياة  -التكييف   

 الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى فى شان تنظيم اعمال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

دار السالم -ش مسعد محمد سليمان  13المنظمة لهذا الغرض.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :   - 

تي بروتك للحلول والخدمات الهندسية والتوريدات   شركة  ،  او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال -  801

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

والقرارات السارية  ا و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها به

برقم  25255212،قيدت فى  055550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لى ت و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها ع، عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا 102449

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

دار السالم -ش مسعد محمد سليمان  13الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

اللوائح ممدوح عبد الحافظ هاشم الحنفي وشريكيه   شركة  ،  انشاء او اداره او تشغيل المدارس مع مراعاة احكام القوانين و -  802

ى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةوالقرارات السارية وعل  

، عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس مع  102462برقم  25255219،قيدت فى  3555550555نشاطها.   ،رأس مالها   

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

الشهداء -نشاطها. ، بجهة : شارع جسر المشروع   - 

تقديم االستشارات  -شركة  ،     General Modern                   Construction جينيرال مودرن كونستراكشن -  803

 الهندسية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشط  
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من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

 اعداد التصميمات الهندسية -

على تنفيذ المشروعاتاالشراف  -  

 المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 مقاوالت انشاء المباني -

تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا ما يتعلق  -، عن  102422برقم  25255219،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      -

 باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشط  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

 اعداد التصميمات الهندسية -

على تنفيذ المشروعات االشراف -  

 المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 مقاوالت انشاء المباني -

قصر النيل -جاردن سيتي  -ش جمال الدين ابو المحاسن 12، بجهة :  -  - 

مصر او شركة  ،  تحقيق غرضها في    General Modern                   Construction جينيرال مودرن كونستراكشن -  804

 في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102422برقم  25255219،قيدت فى  15555550555 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها  

 عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 ى الشركةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

قصر النيل -جاردن سيتي  -ش جمال الدين ابو المحاسن 12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  المقاوالت العامه التوريدات العامه مقاوالت اعمال    BUILDIA بيلديا للمقاوالت العامه و التوريدات العموميه -  805

لقةبالتقييم م االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعالتشطيبات و الديكور تقدي

راق المالية بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األو

ك باي أس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترمن قانون سوق ر 22المنصوص عليها في المادة 

 102202برقم  25255213،قيدت فى  1555550555وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

ستشارات يم االستشارات الهندسيه)فيما عدا اال، عن المقاوالت العامه التوريدات العامه مقاوالت اعمال التشطيبات و الديكور تقد

عن األوراق المالية  القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية

رأس المال والئحته التنفيذية( . من قانون سوق  22ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

شارع  15يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : 

كوبرى القبه-العقاد  - - 

 .شركة  ،  التسويق العقارى   COMPANION كومبانيون للتسويق العقارى -  806

متخصصة والمتكاملةالمقاوالت العامة وال . 
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 .القيام باعمال التشطيبات

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  101262برقم  25255254،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 .عن التسويق العقارى

قاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملةالم . 

 .القيام باعمال التشطيبات

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

 القاهره -التجمع الخامس  -الحى الرابع  -محور جمال  212الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - الجديد

/ 22شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار    Carenova Industry And Investment كارنوفا للصناعة واالستثمار -  807

جمله والتجزئه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيةبكافة انواعها وأدوات التنظيف الجاف للسيارات تجاره ال -: 2512

 -انات . رانية الجديدة إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيبالمناطق النائية والمجتمعات العم

اعية . انشطة المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصن

2512/ 22خارج قانون االستثمار  : 

، عن  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555التصدير   ،رأس مالها    -ارات تقديم خدمات التنظيف الجاف للسي -

الجاف  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيةبكافة انواعها وأدوات التنظيف -: 2512/ 22انشطةداخل قانون االستثمار 

ره المختلفة من ية الجديدة إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوللسيارات تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمران

ع و النماذج و المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االخترا -صوت وصورة وبيانات . 

2512/ 22الرسوم الصناعية . انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 -منطقة الصناعات الصغيرة  044القطعة رقم  -التصدير ، بجهة : الدور األرضي  -ت تقديم خدمات التنظيف الجاف للسيارا -

المنطقة الصناعية -الورش   

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -شمال طريق القطامية العين السخنة   - - 

/ 22خل قانون االستثمار شركة  ،  انشطةدا   Carenova Industry And Investment كارنوفا للصناعة واالستثمار -  808

جمله والتجزئه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيةبكافة انواعها وأدوات التنظيف الجاف للسيارات تجاره ال -: 2512

 -انات . بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبي

اعية . انشطة عات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصنالمشرو

2512/ 22خارج قانون االستثمار  : 

، عن  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555التصدير   ،رأس مالها    -تقديم خدمات التنظيف الجاف للسيارات  -

الجاف  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيةبكافة انواعها وأدوات التنظيف -: 2512/ 22قانون االستثمار انشطةداخل 

ره المختلفة من للسيارات تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة إنتاج المحتوي اإللكتروني بصو

ع و النماذج و التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االخترا المشروعات -صوت وصورة وبيانات . 

2512/ 22الرسوم الصناعية . انشطة خارج قانون االستثمار  : 
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 -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  044التصدير ، بجهة : البدروم بالقطعةرقم  -تقديم خدمات التنظيف الجاف للسيارات  -

  المنطقة

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة  - 

شركة  ،  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها    Carenova Industry And Investment كارنوفا للصناعة واالستثمار -  809

ذلك طبقاً  ات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

كافة  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

يهة باعمالها او ، عن شب 101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها او تلحقها بها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

كافة صول على ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

المنطقة  -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  044القطعة رقم  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور األرضي 

 الصناعية

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -شمال طريق القطامية العين السخنة   - - 

شركة  ،  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها    Carenova Industry And Investment كارنوفا للصناعة واالستثمار -  810

ذلك طبقاً  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و

كافة  لى الشركة الحصول علىألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

، عن شبيهة باعمالها او  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ها او تلحقها بها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

صول على كافة ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

المنطقة -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  044التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : البدروم بالقطعةرقم    

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -مية العين السخنةالصناعية شمال طريق القطا  - 

2512/22عبد الفتاح محمد فتوح السيد وشريكه   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار  -  811 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعشاب والزيوت والمشروبات الطبيعية والعشبية ومستحضرات التجميل

ق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والتجزئه بالمناط  

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التوريدات العمومية -

 تصنيع االعشاب والزيوت والمشروبات الطبيعية والعشبية ومستحضرات التجميل لدى الغير -

رارات   اة احكام القوانين واللوائح والقمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراع

2512/22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  101225برقم  25255254،قيدت فى  3555550555،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعشاب والزيوت والمشروبات الطبيعية والعشبية ومستحضرات التجميل

ئية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النا  

2512/22انشطة خارج قانون االستثمار  : 

 التوريدات العمومية -

 تصنيع االعشاب والزيوت والمشروبات الطبيعية والعشبية ومستحضرات التجميل لدى الغير -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 278 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

رارات ، بجهة ام القوانين واللوائح والقمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار مع مراعاة احك

المقطم -الهضبة الوسطى  -تقسيم المستقبل  - 15بالعقاررقم  -بالدور الثاني علوي  - 253: شقةرقم   - 

ة لمباشرة عبد الفتاح محمد فتوح السيد وشريكه   شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم -  812

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  101225برقم  25255254،قيدت فى  3555550555أس مالها   نشاطها.  ،ر

الهضبة  -تقسيم المستقبل  - 15بالعقاررقم  -بالدور الثاني علوي  - 253التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقةرقم 

المقطم -الوسطى   - 

ثماركارنوفا للصناعة واالست -  813  Carenova Industry And Investment     ،  التوكيالت  -التوريدات العمومية  -شركة

ق فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى ح 1922لسنه  125التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

انين اولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوفى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمز

 المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها 

التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام  -التوريدات العمومية  -، عن  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555

 بعد فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال 1922لسنه  125القانون رقم 

مع  لة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.الحصول على التراخيص الالزمة لمزاو

 افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : الدور 

المنطقة الصناعية -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  044القطعة رقم  -األرضي   

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -شمال طريق القطامية العين السخنة   - - 

جانات تنظيم المؤتمرات والمهر -شركة  ،  اإلنتاج والتوزيع السينمائي والتليفزيوني    Seen Films شركة أفالم سين -  814

شامل لصناعة السينما الذي النشاط ال -تنظيم الورش الفنية والمتخصصة في مجال اإلنتاج السينمائي والتليفزيوني  -السينمائية والفنية 

حميض وطبع ستئجار استديوهات ومعامل لإلنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها بما في ذلك من تصوير وتيجمع بين إقامة وإ

 -هية تملك وإدارة وإنشاء وتأجير وإستئجار وإستغالل المسارح والمالهي والمطاعم واألماكن الترفي -وإنتاج وعروض وتوزيع 

، عن اإلنتاج  102394برقم  25255212،قيدت فى  65550555ها   توزيع وعرض وإنتاج المسرحيات والمسلسالت   ،رأس مال

والمتخصصة في مجال  تنظيم الورش الفنية -تنظيم المؤتمرات والمهرجانات السينمائية والفنية  -والتوزيع السينمائي والتليفزيوني 

عامل لإلنتاج مة وإستئجار استديوهات ومالنشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين إقا -اإلنتاج السينمائي والتليفزيوني 

شاء وتأجير تملك وإدارة وإن -السينمائي ودور العرض وتشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعروض وتوزيع 

ة : بجه توزيع وعرض وإنتاج المسرحيات والمسلسالت ، -وإستئجار وإستغالل المسارح والمالهي والمطاعم واألماكن الترفيهية 

شارع الحدائق ثكنات المعادي 6شقة بالدور األول عمارة  - 

ها أو بالمشاركة شركة  ،  التليفزيونية واإلذاعية وكافة األعمال الفنية السمعية والمرئية بنفس   Seen Films شركة أفالم سين -  815

مسرحيات وكذا تملك نفات الفنية ونيجاتيف األفالم والشراء كافة الحقوق الواردة والمنظمة بقوانين الملكية الفكرية والمص -مع الغير 

ي ودون وإدارة وإستئجار وتأجير وتشغيل وإستغالل اآلالت والمعدات الالزمة لنشاط الشركة دون تملك استديوهات البث الإلذاع

الزمة ار التراخيص الممارسة نشاط التأجير التمويلي مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصد

، عن التليفزيونية واإلذاعية وكافة  102394برقم  25255212،قيدت فى  65550555لممارسة هذه األنشطة   ،رأس مالها   

ية الفكرية شراء كافة الحقوق الواردة والمنظمة بقوانين الملك -األعمال الفنية السمعية والمرئية بنفسها أو بالمشاركة مع الغير 

المعدات الالزمة ات الفنية ونيجاتيف األفالم والمسرحيات وكذا تملك وإدارة وإستئجار وتأجير وتشغيل وإستغالل اآلالت ووالمصنف

لوائح لنشاط الشركة دون تملك استديوهات البث الإلذاعي ودون ممارسة نشاط التأجير التمويلي مع مراعاة أحكام القوانين وال

شارع الحدائق  6التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة ، بجهة : شقة بالدور األول عمارة  والقرارات السارية وبشرط استصدار

 -ثكنات المعادي

شركة  ،  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع    Seen Films شركة أفالم سين -  816

وز لها أن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجالشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو 

،قيدت  65550555تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.  ،رأس مالها   
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 279 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ، عن ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشتر 102394برقم  25255212فى 

ي الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج ف

شارع الحدائق  6ول عمارة السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية. ، بجهة : شقة بالدور األ

 -ثكنات المعادي

وشركة  ،  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها ا   SARD شركة مركز أرشيف شبرا للبحث والتنمية -  817  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  102222برقم  25255220،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الساحل - 15شارع متنزة  3عقاررقم -بالدور الثانى  0نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

يةنمية الموارد البشراقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وت -شركة  ،     SARD شركة مركز أرشيف شبرا للبحث والتنمية -  818  

 اعداد االبحاث االجتماعيه والتاريخيه ودراسات الجدوى االقتصاديه -

 ارشفة وتوثيق تاريخ االحياء الشعبيه والمدن المصريه -

 اعداد وتوزيع المستلزمات والكتب العلميه والدراسيه واعداد البحوث العلميه -

 اجراء واعداد االبحاث واستطالعات الرأى -

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

برقم  25255220،قيدت فى  05550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   ،رأس مالها   

الموارد البشرية اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية -، عن  102222  

 اعداد االبحاث االجتماعيه والتاريخيه ودراسات الجدوى االقتصاديه -

 ارشفة وتوثيق تاريخ االحياء الشعبيه والمدن المصريه -

 اعداد وتوزيع المستلزمات والكتب العلميه والدراسيه واعداد البحوث العلميه -

 اجراء واعداد االبحاث واستطالعات الرأى -

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

 - 15شارع متنزة  3عقاررقم -بالدور الثانى  0او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، بجهة : شقه

 - الساحل

لخارج الزراعية   شركة  ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في االكرامة لزراعة وإستصالح األراضى  -  819

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ا   على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  102232برقم  25255220،قيدت فى  055550555

ع مراعاة احكام التنفيذية ميجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته 
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 280 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 10536لوك القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ب

مدينه العبور -الحى السادس  - 

جعلها مرافق األساسية التي تالكرامة لزراعة وإستصالح األراضى الزراعية   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بال -  820

االستصالح  قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

راررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها ق

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305رقم الوزراء 

 25255220،قيدت فى  055550555وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها  او   ،رأس مالها   

 افق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمر 102232برقم 

دم طرق الري المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

 2552لسنة  305م الحديثة فى  االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رق

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم 

مدينه العبور -الحى السادس  10536غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها  او ، بجهة : بلوك  - 

لوجوه عليم عن بعد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من اشركة  ،  الت   Sam Samouy سام ساموي -  821

,كما يجوز  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج

اة احكام القوانين حكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعلها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً أل

 255550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ه مع رك باي وجه من الوجو، عن التعليم عن بعد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت 102200برقم  25255220،قيدت فى 

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

القوانين  حكامان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

 -أ  6ياسمين  - 322واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ق

ثان -القاهرة الجديدة  -التجمع األول   - 

لتجزئه للبخور جاره الجمله واالهاشمية للبخور والعطور   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العطور والبخور ت -  822

جوه مع والعطوربالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الو

ا ما يجوز لهالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

، عن اقامة وتشغيل مصنع  102212برقم  25255226،قيدت فى  1555550555واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

الجديده يجوز  بخور تجاره الجمله والتجزئه للبخور والعطوربالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيةلتصنيع وتعبئة العطور وال

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك جوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ي

 - 35عمارة  - 16طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : شقة 

مدينه العبور -المحلية الثانية - 

مالها  شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأسعمرو محمد عبدالسميع و شركاه    -  823

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  102046برقم  25255219،قيدت فى  35555550555  

االزبكية -ش رمسيس  23، بجهة :   - 

ت شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئا   Doubl N دوبل ان فارما -  824

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  102014برقم  25255219،قيدت فى  195550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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 281 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

شبرا مصر - 3شقة  -الدور االول  -ش المنظرة  12نشاطها. ، بجهة :  - 

تعبئة مياه شرب طبيعية اقامة وتشغيل مصنع إلنتاج و -: 22جاردن فود للصناعات الغذائية   شركة  ،  نشاط قانون  -  825

22نشاط خارج قانون  -والعصائر والمركزات وتكرير وتعبئة زيوت الطعام   

ا مصلحة او مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون له -التصدير 

ها في اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

 1555550555مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك   ،رأس مالها   

ئر بئة مياه شرب طبيعية والعصااقامة وتشغيل مصنع إلنتاج وتع -: 22، عن نشاط قانون  102010برقم  25255219،قيدت فى 

22نشاط خارج قانون  -والمركزات وتكرير وتعبئة زيوت الطعام   

ا مصلحة او مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون له -التصدير 

ها في عماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

قرية  -يةمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ، بجهة : طريق القرش

السنطه -ميت حواي  - 

اللوائح قانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين وجاردن فود للصناعات الغذائية   شركة  ،  طبقاً ألحكام ال -  826

،قيدت فى  1555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

سارية قوانين واللوائح والقرارات ال، عن طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ال 102010برقم  25255219

طهالسن -قرية ميت حواي  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : طريق القرشية - 

 شركة  ،  تجارة وتوزيع األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال   Doubl N دوبل ان فارما -  827

المستحضرات الطبية والمحاليل الطبيةو  

 ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب

 .والنباتات الطبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغذية الخاصة واغذية االطفال

حاليلوالبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات الطبية والمالتصنيع لدى الغير لألدوية البشرية  -  

، عن  102014برقم  25255219،قيدت فى  195550555الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد   ،رأس مالها   

بيةضرات الطبية والمحاليل الطتجارة وتوزيع األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستح  

 ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب

 .والنباتات الطبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغذية الخاصة واغذية االطفال

حاليلرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات الطبية والمالتصنيع لدى الغير لألدوية البشرية والبيط -  

شبرا مصر - 3شقة  -الدور االول  -ش المنظرة  12الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد ، بجهة :  - 

المقاوالت العامة-شركة  ،     EAGاى ايه جى للمقاوالت و التجارة العامة -  828  

- ة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميةالتجارة العام  

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

ت العامةالمقاوال-، عن  102222برقم  25255216،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،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 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  

مدينه نصر -اكتوبرزهراء مدينةنصر 6ش  35نشاطها. ، بجهة :  - 

المقاوالت العامة-شركة  ،     D A SIGN دى ايه ساين -  829 . 

 .أعمال الديكور-

 .إعداد التصميمات الداخلية-

- ات القانونية واالستشاراتتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشار  

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشط  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

 .التصدير-

توريدات العموميةال . 

المقاوالت -، عن  102313برقم  25255216،قيدت فى  1555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 .العامة

 .أعمال الديكور-

 .إعداد التصميمات الداخلية-

- لقانونية واالستشاراتتقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات ا  

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشط  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ) 

 .التصدير-

دات العموميةالتوري . 

مصر الجديده -الكوربه-أ شارع عبدالسالم ذكى 3يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :   - 

22احمد محمود طه وشريكه   شركة  ،  أنشطةداخل قانون  -  830 -: 
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 .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس-

- وعات االستثمارية في مجال البنية األساسيةإعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشر . 

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية-

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات-

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية-

 .التسويق العقارى-

 .التوريدات العمومية-

- برقم  25255212،قيدت فى  3555550555إقامة و تشغيل و إدارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد   ،رأس مالها   

22، عن أنشطةداخل قانون  102453 -: 

 .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس-

- مشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسيةإعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى لل . 

 .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية-

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات-

22أنشطة خارج قانون  -: 

 .تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية-

 .التسويق العقارى-

- ريدات العموميةالتو . 

- مدينه  -المنطقة العاشرة -30بلوك -2بالعقاررقم  351إقامة و تشغيل و إدارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد ، بجهة : شقة 

 -نصر

 .احمد محمود طه وشريكه   شركة  ،  البشرية -  831

تثمارمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االس  . 

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

، عن البشرية 102453برقم  25255212،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

تثمارمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االس  . 

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

مدينه نصر -المنطقة العاشرة -30بلوك -2بالعقاررقم  351نشاطها. ، بجهة : شقة  - 
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الزمة لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الاحمد سعيد متولى سالم و شركائه   شركة  ،  والقرارات السارية وع -  832

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة  102451برقم  25255212،قيدت فى  3205550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مصر الجديده-ش محمد عدلى كفافى متفرع من ش النزهه 9الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل -: 22احمد سعيد متولى سالم و شركائه   شركة  ،  نشاط داخل ق  -  833

لعرض أو نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور ا -تكنولوجيا المعلومات . 

: اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد 22ي ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.نشاط خارج ق تشغيلها ، بما ف

الستثمار مع و تنمية و تدريب الموارد البشرية.مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ا

-: 22، عن نشاط داخل ق  102451برقم  25255212،قيدت فى  3205550555ا   مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس ماله

تئجار نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو اس -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات . 

عرض ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج و استوديوهات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما في

ت : اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.مع االلتزام بافراد حسابا22وتوزيع.نشاط خارج ق 

محمد عدلى كفافى  ش 9مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : 

مصر الجديده-متفرع من ش النزهه  - 

 155550555شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها      MANGTY منجتى -  834

، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب 101923برقم  25255259،قيدت فى   C14 -  مبنى

شيراتون المطار -حى الملتقى العربى  -بالطابق الثانى  - 32عقار  - 251  

 -النزهه -

انونا / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ق -التجارة االلكترونية عبر االنترنت  -شركة  ،     MANGTY منجتى -  835

لتي صلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها االتسويق يجوز للشركة ان تكون لها م -التوريدات العمومية 

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

والقرارات السارية  اعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مر

 -التجارة االلكترونية عبر االنترنت  -، عن  101923برقم  25255259،قيدت فى  155550555وعلى الشركة   ،رأس مالها   

ة او تشترك ها مصلحالتسويق يجوز للشركة ان تكون ل -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ع ته التنفيذية مفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

 -بالطابق الثانى  - 32عقار  - 251مبنى  - C14 مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : مكتب

شيراتون المطار -حى الملتقى العربى   

 -النزهه -

 اخيص الالزمة لمباشرةشركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر   ELFA Agriculture إيلفا الزراعية -  836

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  102555برقم  25255215،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

-الشطر االول -ب الكائنه عمارات طيبه0بالدور االرضى بالعماره رقم 0التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشقه رقم 

  زهراء

المعادى - المعادى  - 

: استصالح وتجهيز األراضي 2512لسنة  22شركة  ،  انشطه من داخل قانون    ELFA Agriculture إيلفا الزراعية -  837

أن تكون األراضي  بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين

فيما عدا  ح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمرمخصصة ألغراض االستصال

.تربية جميع أنواع  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

برقم  25255215،قيدت فى  25555550555أو   ،رأس مالها   الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين 

: استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة 2512لسنة  22، عن انشطه من داخل قانون  102555

صالح تلالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االس

اررئيس واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قر
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.تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج  2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

-الشطر االول -ب الكائنه عمارات طيبه0بالدور االرضى بالعماره رقم 0ن أو ، بجهة : الشقه رقم السالالت أو األلبان أو التسمي

  زهراء

المعادى -المعادى   - 

الت شركة  ،  اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السال   ELFA Agriculture إيلفا الزراعية -  838

:االستيراد و 2512لسنة  22لبيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . انشطه من خارج قانون أو التفريخ أو إنتاج ا

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125التصدير و التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ى التراخيص ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول علالمستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 

، عن  102555برقم  25255215،قيدت فى  25555550555الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة   ،رأس مالها   

أو اللحوم. إقامة  تاج البيض أو التسميناللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إن

القانون  :االستيراد و التصدير و التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام2512لسنة  22المزارع السمكية . انشطه من خارج قانون 

سيس وال ينشئ تأ فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125رقم 

شقه الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ، بجهة : ال

زهراء-الشطر االول -ب الكائنه عمارات طيبه0بالدور االرضى بالعماره رقم 0رقم    

المعادى -المعادى   - 

اد شركة  ،  وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . * مع االلتزام بافر   ELFA Agriculture إيلفا الزراعية -  839

ك باي وجه من حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

لخارج رها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في االوجوه مع الشركات و غي

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

، عن وبما ال يخل باحكام  102555برقم  25255215،قيدت فى  25555550555الها   القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس م

تثمار يجوز القوانين المنظمة لهذا الغرض . * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االس

ي قد و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

بالدور االرضى بالعماره  0هة : الشقه رقم طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بج

زهراء-الشطر االول -ب الكائنه عمارات طيبه0رقم   

المعادى -المعادى   - 

 -التوريدات العمومية.  -شركة  ،     CONCAVE FOR TRADING                             كونكيف للتجارة والتوريدات -  840

ية ة والميكانيكية والطبية وقطع غيارها وأالت التصوير وقطع غيارها واألجهزة الطبتجارة وتوزيع العدد واالالت الهندسي

أجهزة ومستلزماتها واألجهزة الرياضية واألدوات المكتبية وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة وطلمبات الحريق والري و

ف وقطع وم واألثاثات والمفروشات وأجهزة التكييومعدات ومالبس االمن الصناعي وطفايات الحريق وجميع أنواع الزيوت والشح

غيارها ومعدات المغاسل والحاصالت الزراعية والمبيدات الحشرية والفواكة والخضر والبقوليات. يجوز   ،رأس مالها   

 تجارة وتوزيع العدد واالالت الهندسية -التوريدات العمومية.  -، عن  102522برقم  25255215،قيدت فى  3555550555

ألدوات والميكانيكية والطبية وقطع غيارها وأالت التصوير وقطع غيارها واألجهزة الطبية ومستلزماتها واألجهزة الرياضية وا

ايات الحريق المكتبية وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة وطلمبات الحريق والري وأجهزة ومعدات ومالبس االمن الصناعي وطف

ية م واألثاثات والمفروشات وأجهزة التكييف وقطع غيارها ومعدات المغاسل والحاصالت الزراعوجميع أنواع الزيوت والشحو

مدينه نصر -المنطقة التاسعة - 22بلوك  3والمبيدات الحشرية والفواكة والخضر والبقوليات. يجوز ، بجهة : ق  - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة    CONCAVE FOR TRADING                             كونكيف للتجارة والتوريدات -  841

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

 ً و الئحته  ألحكام القانون مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا

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

، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  102522برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

و في وجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من ال
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تنفيذية مع مراعاة الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

 3جهة : ق والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب احكام القوانين واللوائح

مدينه نصر -المنطقة التاسعة - 22بلوك  - 

لقانون تلتزم الشركه باحكام ا -التوكيالت التجاريه.  -شركة  ،  التصدير و    ROFAELLY روفايللى لمستحضرات التجميل -  842

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922سنه ل 125رقم   

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

ه و العطريه و ب و النباتات الطبيباحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تجاره و تسويق و توزيع المستحضرات الطبيه و االعشا

 195550555االدويه و المستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه و الخامات الدوائيه و المطهرات و االدويه البيطريه   ،رأس مالها   

لسنه  512تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التوكيالت التجاريه.  -، عن التصدير و  102522برقم  25255211،قيدت فى 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922  

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

ه و العطريه و عشاب و النباتات الطبيباحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تجاره و تسويق و توزيع المستحضرات الطبيه و اال

شقه -س االدويه و المستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه و الخامات الدوائيه و المطهرات و االدويه البيطريه ، بجهة : الدور الخام

مصر الجديده-هليوبليس-ش محمد شفيق  01-33 - - 

ة كة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشريشر   TRAIGNITE تريجنايت للتدريب والتنمية البشرية -  843

بشان شركات االدارة  2512لسنة  355اعداد دراسات الجدوى للمشروعات إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

مل بيع البرامج نظيم المؤتمرات وورش العالفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعداد البرامج التدريبية اقامة وت

بة زيادةرأس المال التعليمية تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناس

، عن  245010برقم  25255212،قيدت فى  2055550555واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق   ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية اعداد دراسات الجدوى للمشروعات إدارة المشروعات مع مراعاه 

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعداد  2512لسنة  355القرار الوزارى رقم 

تشارات القانونية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل بيع البرامج التعليمية تقديم االستشارات )فيما عدا االس البرامج التدريبية اقامة

 124، بجهة :  واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق

مصر الجديده -شارع عثمان بن عفان   - 

شركة  ،  المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية    TRAIGNITE تريجنايت للتدريب والتنمية البشرية -  844

ك باي من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر 22المنصوص عليها في المادة 

و في و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من الوجوه مع الشركات 

تنفيذية مع مراعاة الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

، عن المالية  102450برقم  25255212،قيدت فى  2055550555ية   ،رأس مالها   احكام القوانين واللوائح والقرارات السار

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

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

حقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتل

 -شارع عثمان بن عفان  124ارية ، بجهة : طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس

 - مصر الجديده

رة شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش   TRAIGNITE تريجنايت للتدريب والتنمية البشرية -  845

لى كافة التراخيص ، عن وعلى الشركة الحصول ع 102450برقم  25255212،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

مصر الجديده -شارع عثمان بن عفان  124الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

اقامة وتشغيل مصنع  -:2512/ 22وايت روز للصباغة والصناعات الغذائية   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثمار  -  846

غيل مصنع اقامة وتش -يل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة اقامة وتشغ -لتصنيع وصباغة وتجهيز المنسوجات والطباعة عليها 

اقامة وتشغيل  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المفروشات  -لتصنيع المواد الغذائيةبكافة انواعها والمشروبات فيما عدا الكحولية 

انة السيارات والجهزة اقامة وتشغيل مركز خدمة وصي -: 2512/ 22مصنع لتصنيع الكيماويات أنشطة خارج قانون االستثمار 
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 25255219،قيدت فى  35555550555االلكترونية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده   ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصباغة وتجهيز المنسوجات  -:2512/ 22، عن أنشطةداخل قانون االستثمار  102425برقم 

افة انواعها اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيةبك -مة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة اقا -والطباعة عليها 

ماويات أنشطة خارج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكي -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المفروشات  -والمشروبات فيما عدا الكحولية 

ز دمة وصيانة السيارات والجهزة االلكترونية مع افراد حسابات ماليه ومركاقامة وتشغيل مركز خ -: 2512/ 22قانون االستثمار 

الدرب االحمر -االزهر -ش الحمزاوي الكبير 9مالي مستقل لألنشطة الوارده ، بجهة :  - 

باي  شتركوايت روز للصباغة والصناعات الغذائية   شركة  ،  بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -  847

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها.  ،رأس قوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام ال

، عن بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  102425برقم  25255219،قيدت فى  35555550555مالها   

ها في اول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تز

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

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

الدرب االحمر -االزهر -ش الحمزاوي الكبير 9نشاطها. ، بجهة :  - 

إنشاء أو إدارة أو  -: 22شركة  ،  نشاط داخل ق    L.T. M CAPITAL MANAGEMENT ال تى ام كابيتال مانجمنت -  848

: تقديم االستشارات 22إنشاء الجامعات . نشاط خارج ق  -عاهد التعليم الفني .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس وم -تشغيل المدارس. 

بمناسبة زيادة رأس  )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم

ص عليها ة النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوالمال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالي

 102052برقم  25255219،قيدت فى  1555550555من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(   ،رأس مالها    22فى المادة 

 إنشاء -مدارس ومعاهد التعليم الفني .إنشاء أو إدارة أو تشغيل  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -: 22، عن نشاط داخل ق 

: تقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية 22الجامعات . نشاط خارج ق 

ق المالية النشطة واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االورا

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( ، بجهة 22الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة   :  

شركة  ،  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات مع    L.T. M CAPITAL MANAGEMENT ال تى ام كابيتال مانجمنت -  849

صلحة او تشترك ابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مااللتزام بافراد حس

 باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

يها اوتلحقها بها يئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في اله

رأس مالها   و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،

حسابات ، عن اعداد دراسات الجدوى للمشروعات مع االلتزام بافراد  102052برقم  25255219،قيدت فى  1555550555

جه من الوجوه مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و

 مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

جهةو ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، ب  :  

زمة شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الال   L.T. M CAPITAL MANAGEMENT ال تى ام كابيتال مانجمنت -  850

، عن الحصول على كافة التراخيص  102052برقم  25255219،قيدت فى  1555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

  : الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة

2512لسنه  22ايجيكس تريد لخراطيم الرى الراشحه ونظم الرى الحديثه   شركة  ،  نشاط داخل قانون  -  851 : 

- ها منلتصنيع خراطيم الرى بالرشح وخراطيم الرى بالتنقيط والنقاطات والوصالت بجميع مقاسات أقامه وتشغيل مصنع  

 .وصالت مستقيمه وافيز بجميع مقاساته ووصله حرف )تى( بجميع مقاساتها
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 بأقطاره المختلفة وجميع مستلزمات الرى الحديثه من توجر للرى) PVC)أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير-

و بخاخ مياه الرى الذاتى و ووصالت رى مطاط ونهايه خط مقاسات مختلفه و خراطيمرىضغط عالى و سدادةوالترطيب   

 . خراطيمرى و حربة خراطيمرى

 22، عن نشاط داخل قانون  102023برقم  25255223،قيدت فى  0555550555استصالح وتجهيز األراضي   ،رأس مالها   

2512لسنه  : 

- ها منيع خراطيم الرى بالرشح وخراطيم الرى بالتنقيط والنقاطات والوصالت بجميع مقاساتأقامه وتشغيل مصنع لتصن  

 .وصالت مستقيمه وافيز بجميع مقاساته ووصله حرف )تى( بجميع مقاساتها

 بأقطاره المختلفة وجميع مستلزمات الرى الحديثه من توجر للرى) PVC)أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير-

خ مياه الرى الذاتى و ووصالت رى مطاط ونهايه خط مقاسات مختلفه و خراطيمرىضغط عالى و سدادةوالترطيب و بخا  

 . خراطيمرى و حربة خراطيمرى

مصر الجديده -شارع بغداد  22استصالح وتجهيز األراضي ، بجهة :   - 

الستزراع. ايجيكس تريد لخراطيم الرى الراشحه ونظم الرى الحديثه   شركة  ،  بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة ل -  852

 واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

زراع وليس الري بطريق الغمراالست  

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

- ثةاعداد تصميمات شبكات الرى الحدي . 

- ، عن بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة  102023برقم  25255223،قيدت فى  0555550555تقديم   ،رأس مالها   

 لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

ستزراع وليس الري بطريق الغمراال  

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

 .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

2512لسنه  22نشاط خارج قانون  : 

- حديثةاعداد تصميمات شبكات الرى ال . 

- مصر الجديده -شارع بغداد  22تقديم ، بجهة :   - 
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رأس محمد مصطفى السيد وشريكه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ، -  853

زمة لمباشرة ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الال 102243برقم  25255213،قيدت فى  3555550555مالها   

مدينه السادات -ملك على مجاوربسيونى  -نشاطها. ، بجهة : الخطاطبه  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع انظمه الطاقه -: 2512لسنه 22محمد مصطفى السيد وشريكه   شركة  ،  نشاط داخل قانون  -  854

ادرها. ت توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصتصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطا-الشمسية والطاقه المتجدده.

: توريد وتركيب انظمه 2512لسنه  22تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.نشاط خارج قانون 

ة احكام القوانين ستثمار.مع مراعاالطاقه الشمسيه. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اال

 22، عن نشاط داخل قانون  102243برقم  25255213،قيدت فى  3555550555واللوائح والقرارات السارية   ،رأس مالها   

صيانة تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل و-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع انظمه الطاقه الشمسية والطاقه المتجدده.-: 2512لسنه

ة ت توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها. تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانيمحطا

مالي  : توريد وتركيب انظمه الطاقه الشمسيه. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز2512لسنه  22الجديدة.نشاط خارج قانون 

ك على مل -ستثمار.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : الخطاطبهمستقل لألنشطة الواردة بقانون اال

مدينه السادات -مجاوربسيونى   - 

 شركة  ،  المقاوالت العامة   N S T حلول الشبكات وتقنية المعلومات والتوريدات ان اس تي -  855

 االعمال الكهروميكانيكية -

يانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول علىاقامه و اداره وتشغيل وص  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 التوريدات العمومية

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

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

، عن المقاوالت العامة 102265برقم  25255213،قيدت فى  0555550555تلحقها   ،رأس مالها     

 االعمال الكهروميكانيكية -

محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول على اقامه و اداره وتشغيل وصيانه  

 ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 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  

حدائق -متفرع من ش الدويدار -ش يوسف مدور 3العقاررقم  - 1شقةرقم  -تلحقها ، بجهة : الدور االول   

 -القبه

ه شركة  ،  تقديم االستشارات االداريه و الهندسي   CORNERSTONE كورنرستون لالستشارات االداريه و الحلول الهندسيه -  856

 و مجال تطوير الشركات و النظم االداريه)فيما عدا االستشارات القانونية

ت والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراقواالستشارا  
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من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 . (التنفيذية

و تنمية و تدريب و تأهيل الموارد البشرية اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد . 

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت-

، عن تقديم االستشارات االداريه و الهندسيه و مجال  102359برقم  25255216،قيدت فى  1555550555يجوز   ،رأس مالها   

 تطوير الشركات و النظم االداريه)فيما عدا االستشارات القانونية

ت والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراقواالستشارا  

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

 . (التنفيذية

و تنمية و تدريب و تأهيل الموارد البشرية اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد . 

 التسويق االلكترونى عبر االنترنت-

بلوك-3بالدور الثانى فوق االرضى و البدروم والمقامه على قطعه االرض رقم  252يجوز ، بجهة : شقه رقم   

11 - مدينه نصر-المنطقه السابعه - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او    CORNERSTONE كورنرستون لالستشارات االداريه و الحلول الهندسيه -  857

 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  

ى الشركة بقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك ط

،  102359برقم  25255216،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها عن 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  

ى الشركة وائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل

بالدور الثانى فوق االرضى و البدروم والمقامه  252الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه رقم 

بلوك-3على قطعه االرض رقم   

11 - مدينه نصر-المنطقه السابعه - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو    JABAL ALKAABA TRADE & EXPORT جبل الكعبه للتجاره و التصدير -  858

 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 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

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

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 102320برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     
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 التصدير

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

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

اطها. ، اة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراع

المعادى الجديده-10شقه -3مدخل -عمارات العرائس  3بجهة :   - 

تقديم خدمات الصيانة والنظافة للمنشأت والمباني• خدمة للصيانة   شركة  ،   -  859 . 

• العامة و المتخصصة والمتكاملةالمقاوالت  . 

• كتابة كمبيوتر( –تليفون  –تصوير -تقديم خدمات رجال األعمال من )فاكس . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التوريدات العمومية -

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

• وتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والم  

 .إدارة المشروعات •

،قيدت فى  1555550555بشان شركات االدارة الفندقيه   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

تقديم خدمات الصيانة والنظافة للمنشأت والمباني• ، عن  102322برقم  25255212 . 

• و المتخصصة والمتكاملة المقاوالت العامة . 

• كتابة كمبيوتر( –تليفون  –تصوير -تقديم خدمات رجال األعمال من )فاكس . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التوريدات العمومية -

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

• والشقق الفندقية والقرى السياحية اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت  

 .إدارة المشروعات •

المعادى -كارفور المعادى  -ابراج بدر 3بشان شركات االدارة الفندقيه ، بجهة :  2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

- 

 خدمة للصيانة   شركة  ،  و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات -  860

 الترخيص بها

يشترطوتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح   

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  
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 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادربها   

 25255212،قيدت فى  1555550555تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان   ،رأس مالها   

، عن و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 102322برقم   

 الترخيص بها

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

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305صادربها قراررئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق ال  

المعادى -كارفور المعادى  -ابراج بدر 3تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان ، بجهة :   - 

 .خدمة للصيانة   شركة  ،  أو التسمين أو اللحوم -  861

ومميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية ج . 

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   ،رأس مالها   

، عن أو التسمين أو اللحوم 102322برقم  25255212،قيدت فى  1555550555 . 

ومجميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية  . 

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  

 -ابراج بدر 3تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : 

المعادى -كارفور المعادى   - 

شركة  ،  المضافةبعد الحصول علي ترخيص    ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY  ارتش للتجارة والتكنولوجيا -  862

يةبعد اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناع- 13من الجهات المعنية. 

البحث والتطوير العلمي من اجل  مشروعات- 14الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون 

 التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10( 2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

، عن المضافةبعد الحصول علي  101294برقم  25255256يدت فى ،ق 055550555التدريب إلعداد الباحثين   ،رأس مالها   

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار - 13ترخيص من الجهات المعنية. 

لبحث والتطوير العلمي مشروعات ا- 14الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون 

 من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

إنشاء وإدارة مراكز - 10( 2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

تونالزي -ش الكابالت 130التدريب إلعداد الباحثين ، بجهة :   - 
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شركة  ،  ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات    ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY  ارتش للتجارة والتكنولوجيا -  863

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

17 - األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 21حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

نائية والمجتمعات وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق ال

لها   الشركات و غيرها التي   ،رأس ماالعمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

إنشاء وإدارة مراكز - 16، عن ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات  101294برقم  25255256،قيدت فى  055550555

 .االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

17 - األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة - 12حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. 

نائية والمجتمعات وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق ال

ش 130الشركات و غيرها التي ، بجهة :  العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع

الزيتون -الكابالت   - 

شركة  ،  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي    ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY  ارتش للتجارة والتكنولوجيا -  864

لحقها بها و ذلك و تشتريها او تقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن تزاول اعماال  101294برقم  25255256،قيدت فى  055550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الفة او بيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السش

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

الزيتون -ش الكابالت 130كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشركة الحصول على   - 

الشراع لتجارة خامات األعالف   شركة  ،  تجارة الحبوب والغالل واالعالف بكافة انواعها وخامات االعالف يجوز  -  865

ي قد تي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة لشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ا

، عن تجارة الحبوب  101913برقم  25255256،قيدت فى  25555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ركات والغالل واالعالف بكافة انواعها وخامات االعالف يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ا ان تندمج تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهو غيرها التي 

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

 -باب اللوق  -ب منصور 32كة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : والقرارات السارية وعلى الشر

 - عابدين

مصر-الوطنى لأللومنيوم چينكو -  866  NATIONAL ALUMINUM GINCO-EGYPT    شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة

ات السارية وعلى ته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

برقم  25255256،قيدت فى  15555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ذية مع مراعاة ام القانون و الئحته التنفي، عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك 101930

 16جهة : احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

مصر الجديده -روكسى -بالدور الخامس 03شقة رقم -شارع نهرو  - 

مصر-الوطنى لأللومنيوم چينكو -  867  NATIONAL ALUMINUM GINCO-EGYPT    شركة  ،  توريد وتركيب كافة منتجات

لمفصالت األلومنيوم كالواجهات الزجاجية واألبواب والقواطع الزجاجية والمنتجات المرتبطة والمكملة لها بمختلف أنواعها وتوريد ا

كافة أشكاله لة. تجارة وتوزيع األلومنيوم بالالزمة لها وتوريد وتركيب الزجاج والسليكون. المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكام

ة وأنواعه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه

قيدت فى ، 15555550555باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

 ، عن توريد وتركيب كافة منتجات األلومنيوم كالواجهات الزجاجية واألبواب والقواطع الزجاجية 101930برقم  25255256

. المقاوالت والمنتجات المرتبطة والمكملة لها بمختلف أنواعها وتوريد المفصالت الالزمة لها وتوريد وتركيب الزجاج والسليكون

تشترك باي  املة. تجارة وتوزيع األلومنيوم بكافة أشكاله وأنواعه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوالعامة والمتخصصة والمتك
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او في  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر

مصر الجديده -روكسى -بالدور الخامس 03رقم شقة -شارع نهرو 16الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة :   - 

شركة  ،  التسويق اإللكترونى عبر    DIGITAL DOCTOR E -MARKETING ديجيتال دكتور للتسويق اإللكترونى -  868

االنترنت . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

الفة او اعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةب

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

برقم  25255256،قيدت فى  155550555لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة ا

مع  ، عن التسويق اإللكترونى عبر االنترنت . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 101914

ما يجوز لها تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

كام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة اح

ع محمود ، بجهة : تقاطع شار واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

شبين الكوم -البر الشرقى -1عمارة رقم -شارع نمره-شاهين  - 

اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية-شركة  ،     ICBS أى سى بى أس للخدمات التعليمية -  869 . 

 .إعداد الدورات التدريبية-

 .إعداد المناهج التعليمية

 .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس-

 . إنشاء الجامعات-

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

يها اواو تشتر او 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

اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية -، عن  102510برقم  25255215،قيدت فى  05550555مع مراعاة   ،رأس مالها   

 .الموارد البشرية

 .إعداد الدورات التدريبية-

 .إعداد المناهج التعليمية

- أو إدارة أو تشغيل المدارسإنشاء  . 

 . إنشاء الجامعات-

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

القناطر الخيريه -بجوار مسجد شهداء االقصى -شلقان-مع مراعاة ، بجهة : شارع ابوعيشه - 

على  صولشركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح   ICBS أى سى بى أس للخدمات التعليمية -  870

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  102510برقم  25255215،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

القناطر الخيريه -صى بجوار مسجد شهداء االق-شلقان-نشاطها. ، بجهة : شارع ابوعيشه - 

مالها  الهاشمية للبخور والعطور   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس -  871

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  102212برقم  25255226،قيدت فى  1555550555  

مدينه العبور -المحلية الثانية - 35عمارة  - 16قة نشاطها. ، بجهة : ش - 

 شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   QABS قبز -  872

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

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102210برقم  25255226 ،قيدت فى 655550555،رأس مالها     

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

التجمع األول - 1البنفسج  - 242بجهة : فيال   - 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناشركة  ،  التجارة    QABS قبز -  873  

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

 التسويق االلكتروني -

 تجارة المالبس الجاهزة -

 اقامة وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية -

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 والتوزيع فيما هو  102210برقم  25255226،قيدت فى  655550555 تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها  

 مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 التصدير -

 التجارة االلكترونية عبر االنترنت -

 التسويق االلكتروني -

 تجارة المالبس الجاهزة -

 اقامة وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية -

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  
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التجمع األول - 1نفسج الب - 242تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : فيال   - 

نا شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانو   Goodzilla جودزيال للتجارة و التوزيع و التوريدات العمومية -  874

 / التوريدات العمومية

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102222برقم  25255216،قيدت فى  055550555ول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحص

 عن 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  

 ى الشركةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

القطعةرقم  -بمبنى تريفيوم  C25 L1 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب بالوحدة االداريةرقم

المنطقة 423و  422  

التجمع الخامس القاهرة الجديدة-ش التسعين الشمالى  -الثالثة  - 

القانونية  ستشارات الهندسيةبكافه انواعها )فيما عدا االستشاراتأرتو أم الدارة المشروعات الهندسية   شركة  ،  تقديم اال -  875

المالية ألنشطة  واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق

انون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .إدارة من ق 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

شغيل المشروعات الهندسية. المقاوالت العامة. االشراف على تنفيذ المشروعات. اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.اقامه واداره وت

الستشارات ، عن تقديم ا 102229برقم  25255216،قيدت فى  1555550555مركز للتحكيم فى المنازعات   ،رأس مالها   

ةرأس المال واالستحواذ الهندسيةبكافه انواعها )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياد

 من 22دة وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما

ات. اعداد قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .إدارة المشروعات الهندسية. المقاوالت العامة. االشراف على تنفيذ المشروع

مساكن  1142مربع  -ش فاروق عامر 4دراسات الجدوى للمشروعات.اقامه واداره وتشغيل مركز للتحكيم فى المنازعات ، بجهة : 

 - شيراتون

ة ان الدارة المشروعات الهندسية   شركة  ،  المدنيه والتجاريه واليشمل ذلك ممارسه اعمال المحاماه. يجوز للشركأرتو أم  -  876

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

طبقاً ألحكام  ا يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلكتحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كم

لتراخيص القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

، عن المدنيه والتجاريه واليشمل  102229برقم  25255216ى ،قيدت ف 1555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

زاول ذلك ممارسه اعمال المحاماه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

ات السالفة او ا ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز له

السارية وعلى  تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

شيراتونمساكن  1142مربع  -ش فاروق عامر 4الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 العمران مصر للزيوت التخليقيه   شركة  ،  التوريدات العمومية -  877

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 تشتراو 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
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، عن التوريدات العمومية 102434م برق 25255212،قيدت فى  05555550555نشاطها.  ،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

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

االزبكيه -التوفيقيه-شارع عرابى  23نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى    Polystar Egypt LLC بوليستار ايجيبت أل أل سي -  878

برقم  25255212،قيدت فى  255550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مباشرة ل على كافة التراخيص الالزمة ل، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو 102442

التجمع الخامس -ش التسعين الشمالى  42نشاطها. ، بجهة : مبنى رقم   - 

تركيب وصيانه وتوريد المنتجات والخدمات المقدمة  -شركة  ،     Polystar Egypt LLC بوليستار ايجيبت أل أل سي -  879

ات بمنختلف تقديم اعمال التصميم والتطوير لنظم الحاسب -وده واداء الشبكة. لمشغلى انظمة االتصاالت ألستخدامها فى ضمان الج

ةباعمالها انواعها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيه

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

 -، عن  102442برقم  25255212،قيدت فى  255550555و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع   ،رأس مالها   

تقديم  -كة. ده واداء الشبتركيب وصيانه وتوريد المنتجات والخدمات المقدمة لمشغلى انظمة االتصاالت ألستخدامها فى ضمان الجو

ن الوجوه مع اعمال التصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمنختلف انواعها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

ش  42مبنى رقم  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع ، بجهة :

التجمع الخامس -التسعين الشمالى   - 

يه وكذا وراق المالتقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق اال-التسويق االلكترونى. -شركة  ،     EPN اى بى ان -  880

شارات المالية عن االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االست

من قانون سوق رأس المال  22االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

-مقرؤه و المرئيه الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و ال-تسويق المنتجات. -إعداد االبحاث التسويقية. -الئحته التنفيذية( و

ما تقديم االستشارات )في-التسويق االلكترونى. -، عن  102416برقم  25255219،قيدت فى  1555550555إقامة   ،رأس مالها   

بة زيادة رأس المال االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسعدا ما يتعلق باسواق 

يها فى واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عل

الن بكافة الدعايه و االع-تسويق المنتجات. -إعداد االبحاث التسويقية. -والئحته التنفيذية(  من قانون سوق رأس المال 22المادة 

وسط البلد-شارع الخضراوى من شارع محمود بسيونى 3إقامة ، بجهة : -الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه   - 

يع التصن-مستحضرات التجميل و االجهزه الطبيه  شركة  ،  و مستلزمات و   ROFAELLY روفايللى لمستحضرات التجميل -  881

لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

فة او الشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255211،قيدت فى  195550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مصلحة او  التصنيع لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها-و مستحضرات التجميل و االجهزه الطبيه  ، عن و مستلزمات 102522

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

و الئحته  الفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

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

مصر الجديده-هليوبليس-ش محمد شفيق  33-01شقه -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس  - - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 298 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ن لها مصلحة باشه للتجارة والتوزيع   شركة  ،  تجارة وتوزيع األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية يجوز للشركة ان تكو -  882

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اومصر او في الخارج   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102520برقم  25255211ت فى ،قيد 15555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

وه مع عن تجارة وتوزيع األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

ا ما يجوز لهالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المنطقة الحادية  - 362 عمارة -الدور الرابع علوي  - 9الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

مدينه السادات -عشر  - 

وز شركة  ،  المقاوالت العامه التوريدات العامه التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا يج   MAX مكس للمقاوالت العامه -  883

ي قد يهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شب

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

افة ل على كطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن المقاوالت العامه  101962برقم  25255259،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

جوه مع التوريدات العامه التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الو

ما يجوز لها اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك الشركات و غيرها التي تزاول

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

عبد العزيز  30حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

4شقه -الدور االول -م نصر-متفرع من مصطفى النحاس -عيسى  - - - 

 نيكست كومنيكيشن للتسويق االلكتروني   شركة  ،  التسويق والتجارة االلكترونية عبر االنترنت -  884

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 التسويق والتجارة االلكترونية عبر االنترنت 102502برقم  25255215،قيدت فى  3555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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  

مصر الجديده -من شارع احمد تيسير -عمارات المروة  4نشاطها. ، بجهة :   - 

 ات النباتاتتوريد وتوزيع وبيع األسمدة ومنتجات وقاية المحاصيل والبذور ومضاف -كومبو اكسبرت ايجيبت   شركة  ،   -  885

تزاول  ومنتجات تقوية النباتات ويجوز للشركة أن تكون لها مصحلة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي

ئات السالفة أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهي

السارية وعلى  وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقراراتأو تشتريها أو تلحقها بها 

 25255215،قيدت فى  1555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.             ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 299 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وية النباتات ومنتجات وقاية المحاصيل والبذور ومضافات النباتات ومنتجات تقتوريد وتوزيع وبيع األسمدة  -، عن  102566برقم 

ها أو التي ويجوز للشركة أن تكون لها مصحلة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمال

لحقها بها وذلك مج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تند

على كافة  طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

مدينة السادس من اكتوبر -وميد غرب س -شارع الورود  - 14فيال  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االول   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   ALDELIA EGYPT  الديليا ايجيبت -  886

أس المالتقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة ر  

الستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصوا  

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

 تقديم االستشارات فى مجال الموارد البشرية -

 تقديم االستشارات فى مجال التوظيف -

( ، عن اقامة وتشغيل وادارة مركز  102169برقم  25255212،قيدت فى  05550555فيما عدا االستشارات   ،رأس مالها   

 العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

أس المالتقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة ر  

الستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوصوا  

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

 تقديم االستشارات فى مجال الموارد البشرية -

 تقديم االستشارات فى مجال التوظيف -

( القطاميه -مشروع بافاريا تاون  -أ  15تقسيم  - 6قطعه رقم  - 2الدور  - 22دا االستشارات ، بجهة : وحدة رقم فيما ع  - 

ة رأس المال شركة  ،  القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياد   ALDELIA EGYPT  الديليا ايجيبت -  887

 واالستحواذ وكذا

مالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادةاالستشارات ال  

 ( من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 27

 إدارة المشروعات

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

 الترخيص بها

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

، عن القانونية  102169برقم  25255212،قيدت فى  05550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

 واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا

ن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادةاالستشارات المالية ع  

 ( من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 27



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 300 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 إدارة المشروعات

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

لترخيص بهاا  

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

مشروع بافاريا  -أ  15تقسيم  - 6قطعه رقم  - 2الدور  - 22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : وحدة رقم 

القطاميه -تاون   - 

التي تزاول اعماال شبيهة شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها    ALDELIA EGYPT  الديليا ايجيبت -  888

 باعمالها

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

، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  102169برقم  25255212،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

القطاميه -مشروع بافاريا تاون  -أ  15تقسيم  - 6قطعه رقم  - 2الدور  - 22نشاطها. ، بجهة : وحدة رقم   - 

كون لها جرين مون لالستثمار الصناعى   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. يجوز للشركة ان ت -  889

حقيق غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

 غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ة وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري

،  102514برقم  25255215،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ع الشركات عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه م

ا ان تندمج ال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهو غيرها التي تزاول اعما

 في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

شبرا الخيمة -مسطرد  -شارع مسجد التوحيد  19على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحصول  - - - 

بدور خالد عبده محمود وشريكتها   شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  -  890

 102534برقم  25255215،قيدت فى  055555550555ها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

ة نشاطها. ، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر

لجديدهالقاهره ا -التجمع الخامس  -الحى الخامس  -المنطقة الثالثة - 112، بجهة : عمارة   - 

ل البحري للبضائع ليون لوجيستك   شركة  ،  تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع و النق -  891

ات و غيرها والتوكيالت المالحية والتخليص الجمركي.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك

مج في  شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندالتي تزاول اعماال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 301 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

واللوائح والقرارات  الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

، عن تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى  102521برقم  25255211،قيدت فى  055505555السارية   ،رأس مالها   

ن تكون لها مصلحة او والجوى والتفريغ للبضائع و النقل البحري للبضائع والتوكيالت المالحية والتخليص الجمركي.يجوز للشركة ا

ها في  شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

باب اللوق -عمارات االوقاف  ش الفلكى 32التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة :   - - 

ليون لوجيستك   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    -  892

 ، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 102521برقم  25255211،قيدت فى  055550555

باب اللوق -ش الفلكى عمارات االوقاف  32، بجهة :   - - 

راسات المتعلقة كونسيلياريو مدحت المدنى   شركة  ،  تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والد -  893

ي مجال لشركات العاملة فبالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة ا

لحة من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ( . يجوز للشركة ان تكون لها مص 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

ي رضها فاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

، عن تقديم االستشارات )فيما عدا  102115برقم  25255211،قيدت فى  055550555مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

شارات المالية عن االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االست

من قانون سوق رأس المال  22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  األوراق المالية ألنشطة

زاول اعماال والئحته التنفيذية ( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

 -ش سيزوستريس  11في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : عقار رقم  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها

 - مصر الجديده

ك طبقاً ألحكام كونسيلياريو مدحت المدنى   شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذل -  894

لتراخيص ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوا

، عن يجوز لها ان تندمج في  102115برقم  25255211،قيدت فى  055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

واللوائح والقرارات  اة احكام القوانينالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

مصر  -ش سيزوستريس  11السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار رقم 

 - الجديده

ابتة شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الث   TD for Commercial Projects تي دي للمشروعات التجارية -  895

 والكافتريات

 اقامة وتشغيل المحالت التجارية -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية -

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

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

تة ، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثاب 102121برقم  25255212،قيدت فى  2555550555مع مراعاة   ،رأس مالها   

 والكافتريات

 اقامة وتشغيل المحالت التجارية -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
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 تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية -

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 تشتر او التي قد تعاونها  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مصر الجديده -ميدان روكسي  -ش السعادة 2مع مراعاة ، بجهة :   - 

شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية    TD for Commercial Projects تي دي للمشروعات التجارية -  896

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  102121برقم  25255212،قيدت فى  2555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

التراخيص الالزمة لمباشرة وعلى الشركة الحصول على كافة  

مصر الجديده -ميدان روكسي  -ش السعادة 2نشاطها. ، بجهة :   - 

 . شركة  ،  التسويق العقارى   Luxe Living الكس ليفينج للتسويق العقاري -  897

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 التسويق العقارى 102225برقم  25255213،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     . 

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

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  

مدينةنصر اول -ارض الجولف  - 2عمارة  -نشاطها. ، بجهة : عمارات ميلسا   - 

 شركة  ،  تأجير مساحات العمل المشتركة   Safe Zone سيف زون لتأجير مساحات العمل المشتركة -  898

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

، عن تأجير مساحات العمل المشتركة 102223برقم  25255216،قيدت فى  125550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 303 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

عابدين -/أ شارع الجمهورية14نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع    HYDRO OIL & GAS SERVICES                    هيدرو لخدمات النفط والغاز -  899

نابيب، از من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقالت المتخصصة أو األأو مد شبكات الغ

تعلق تقديم كافه االستشارات المتعلقه بنشاط الشركة)فيما عدا ما ي-: 2512لسنه  22وال يشمل ذلك نقل البترول . نشاط خارج قانون 

لمال واالستحواذ ارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس اباسواق االوراق الماليه وكذا االستش

برقم  25255212،قيدت فى  1555550555وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة   ،رأس مالها   

اطق ات الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع االستخدام من مدن وقرى ومن، عن إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبك 102142

تقديم كافه -: 2512لسنه  22تنميةبواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب، وال يشمل ذلك نقل البترول . نشاط خارج قانون 

شارات والدراسات االستشارات القانونية واالستاالستشارات المتعلقه بنشاط الشركة)فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا 

العاملة ، بجهة :  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات

صالح سالم -2شقه  - 12الدور  -عمارات العبور 30  - 

شركة  ،  فى مجال االوراق المالية    HYDRO OIL & GAS SERVICES                    هيدرو لخدمات النفط والغاز -  900

الي من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز م 22المنصوص عليها فى المادة 

ات و غيرها او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

،قيدت فى  1555550555لها   الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   ،رأس ما

من قانون سوق رأس المال والئحته  22، عن فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  102142برقم  25255212

ركة ان تكون لها التنفيذية(. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.يجوز للش

حقيق حة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصل

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

صالح سالم -2شقه  - 12الدور  -عمارات العبور 30: الئحته التنفيذية ، بجهة   - 

شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين    HYDRO OIL & GAS SERVICES                    هيدرو لخدمات النفط والغاز -  901

 1555550555مالها    واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس

، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  102142برقم  25255212،قيدت فى 

صالح سالم -2شقه  - 12الدور  -عمارات العبور 30كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

: االستثمار العقارى بالمدن 2512/ 22جازي وشريكه   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثمار محمد السعيد عثمان مسعد ح -  902

اه ما ورد والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراع

2552لسنه  306ئيس الجمهوريةرقم وما ورد بقرارر 2552لسنة  305بقراررئيس الوزراء رقم   . 

ن المقاوالت العامة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانو -: 2512/ 22انشطة خارج قانون االستثمار 

 55212252،قيدت فى  3555550555االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 2512/ 22، عن انشطةداخل قانون االستثمار  102104برقم 

لسنة  305النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

2552لسنه  306ئيس الجمهوريةرقم وما ورد بقرارر 2552  . 

ن المقاوالت العامة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانو -: 2512/ 22انشطة خارج قانون االستثمار 

 -لتجمع األول ا -البنفسج عمارات  - 295االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : قطعة 

 - - - القاهرة الجديدة
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اطها.  محمد السعيد عثمان مسعد حجازي وشريكه   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش -  903

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة  102104برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

القاهرة الجديدة -التجمع األول  -البنفسج عمارات  - 295اطها. ، بجهة : قطعة لمباشرة نش  - - - 

النائية  شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق   Diab Furniture دياب فرنتشر -  904

تي تزاول والمجتمعات العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال

ات السالفة او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئاعماال شبيهةباعمالها او 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255216،قيدت فى  21555550555الزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الشركة الحصول على كافة التراخيص ال

لجديدة يجوز ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية ا 102223

ي قد ها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة على الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

  : التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة

ق االوراق تقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسوا• مارص الدولية لالستشارات والتصميمات الهندسية   شركة  ،   -  905

 المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات

م بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية ألنشطة الشركاتالمتعلقةبالتقيي  

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

 .اإلشراف الهندسي على تنفيذ المشروعات •

دسيةإعداد التصميمات الهن •  

 المقاوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة •

تقديم االستشارات )فيما • ، عن  102293برقم  25255216،قيدت فى  2055550555التجارة العامة والتوزيع   ،رأس مالها    •

 عدا ما يتعلق بأسواق االوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات

يم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية ألنشطة الشركاتالمتعلقةبالتقي  

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

 .اإلشراف الهندسي على تنفيذ المشروعات •

ندسيةإعداد التصميمات اله •  

 المقاوالت العامة و المتخصصة والمتكاملة •

المعادى - 220ش  4التجارة العامة والتوزيع ، بجهة :  •  - 

 مارص الدولية لالستشارات والتصميمات الهندسية   شركة  ،  والتسويق فيما هو مسموح به قانونا -  906

 .التوريدات العمومية •

 .الدعاية واالعالن •

مواقع االلكترونية عبر االنترنتتصميم وإدارة ال • . 

 .التجارة والتسويق االلكتروني عبر 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 اوتندمج في الهيئات السالفة او تشتراو 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

، عن والتسويق فيما هو مسموح به قانونا 102293برقم  25255216،قيدت فى  2055550555مع   ،رأس مالها     

 .التوريدات العمومية •

 .الدعاية واالعالن •

ع االلكترونية عبر االنترنتتصميم وإدارة المواق • . 

 .التجارة والتسويق االلكتروني عبر االنترنت •

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المعادى - 220ش  4مع ، بجهة :   - 

ة وعلى مارص الدولية لالستشارات والتصميمات الهندسية   شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري -  907

برقم  25255216،قيدت فى  2055550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مباشرة للوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل، عن مراعاة احكام القوانين وا 102293

المعادى - 220ش  4نشاطها. ، بجهة :   - 

تقديم خدمات النظافة و ابادة  --الحاق عمالة مصريةبالداخل  -شركة  ،     Pioneers For Services  الرواد للخدمات -  908

د و تأجير توري-التسويق العقارى -التوريدات العمومية -المقاوالت العامة -مات غسيل السيارات تقديم خد-الحشرات و القوارض 

 سيارات النقل باالخص سيارات البيك اب و المكروباصات و االتوبيسات و المالكى عدا التأجير التمويلي و

ات و او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك تجارة الدواجن و المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة-الليموزين 

 25255212،قيدت فى  1555550555غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

ل ت غسيتقديم خدما-تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض  --الحاق عمالة مصريةبالداخل  -، عن  102455برقم 

البيك اب و  توريد و تأجير سيارات النقل باالخص سيارات-التسويق العقارى -التوريدات العمومية -المقاوالت العامة -السيارات 

 المكروباصات و االتوبيسات و المالكى عدا التأجير التمويلي و

ات و و تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركتجارة الدواجن و المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا-الليموزين 

التجمع  -المجاورة الثانية -2شقة  233غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : عمارة 

 - - االول القاهرة الجديدة

اقامة وتشغيل مصنع  -:2512/ 22االستثمار شركة  ،  انشطةداخل قانون    Almubarakia المباركية للتصنيع والتوريد -  909

 لتصنيع االخشاب تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

الي التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز م -تصنيع االخشاب لدى الغير  -: 2512/ 22انشطة خارج قانون االستثمار 

ات و غيرها ارده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركمستقل لألنشطة الو

 التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 306 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  102264برقم  25255213،قيدت فى  15555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او   ،رأس مالها   

ية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االخشاب تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائ -:2512/ 22ستثمار عن انشطةداخل قانون اال

 والمجتمعات العمرانية الجديدة

الي التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز م -تصنيع االخشاب لدى الغير  -: 2512/ 22انشطة خارج قانون االستثمار 

ات و غيرها ده بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركمستقل لألنشطة الوار

 التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات اول مايو  2او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ، بجهة :  - 

ريدالمباركية للتصنيع والتو -  910  Almubarakia   تريها شركة  ،  في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش

لى الشركة اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

،  102264برقم  25255213،قيدت فى  15555550555اطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

حته التنفيذية مع عن في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ

ها. ، بجهة : صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات اول مايو  2 - 

سعيد عيد للمقاوالت واالستثمار العقاري والتجارة   شركة  ،  االستثمار العقارى . إعداد األبحاث في المجاالت  -  911

التوريدات  -ة التوريدات العمومي-مقاوالت التشطيبات  -المقاوالت العامة  -ي( العقارية)فيما عدا التقييم الخاص بالتمويل العقار

ما عدا االستشارات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التعبئة والتغليف لدى الغير تقديم االستشارات )في -الزراعية 

ن األوراق المالية ادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عالقانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزي

، عن  102292برقم  25255216،قيدت فى  1555550555ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق   ،رأس مالها   

مقاوالت  -عامة المقاوالت ال -عقاري( االستثمار العقارى . إعداد األبحاث في المجاالت العقارية)فيما عدا التقييم الخاص بالتمويل ال

ة والتغليف لدى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التعبئ -التوريدات الزراعية  -التوريدات العمومية -التشطيبات 

ادةرأس المال واالستحواذ بةزيالغير تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناس

البحري  ش الجالء -وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق ، بجهة : الدور السابع 

مدينه شبين الكوم -  - 

من قانون سوق رأس  22ا في المادة سعيد عيد للمقاوالت واالستثمار العقاري والتجارة   شركة  ،  المالية المنصوص عليه -  912

ي تزاول المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت

السالفة او ات اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255216،قيدت فى  1555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجوز للشركة ان تكون ل 22لية المنصوص عليها في المادة ، عن الما 102292

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و ندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت

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

شبين الكوممدينه  -ش الجالء البحري  -نشاطها. ، بجهة : الدور السابع   - 

المقاوالت العامة  -شركة  ،     Mutamad Contracting and Trade Supplies معتمد للمقاوالت والتجارة والتوريدات -  913

 والمتكامله والمتخصصه

 تشغيل المناجم والمحاجر واستخراج المعادن -

ار الخاصه بها وصيانتهاادارة وتشغيل الكسارات ومعداتها والمعدات الثقيله وتوريدها وقطع الغي -  

 اعداد التصميمات الهندسيه -

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 307 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التوريدات العمومية -

 التصدير والتوكيالت التجاريه -

* اله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركةفى شأن تنظيم اعمال الوك 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه -، عن  102335برقم  25255216،قيدت فى  1055550555اى   ،رأس مالها     

 تشغيل المناجم والمحاجر واستخراج المعادن -

خاصه بها وصيانتهاادارة وتشغيل الكسارات ومعداتها والمعدات الثقيله وتوريدها وقطع الغيار ال -  

 اعداد التصميمات الهندسيه -

 مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور -

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 التوريدات العمومية -

 التصدير والتوكيالت التجاريه -

* فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

مدينه نصر -ش عباس العقاد  26عقاررقم -الطابق الرابع  C4 اى ، بجهة : مكتب - 

شركة  ،  حق فى مزاولة    Mutamad Contracting and Trade Supplies معتمد للمقاوالت والتجارة والتوريدات -  914

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 توريد وتركيب جميع المعدات والمستلزمات الكهربائيه -

التكميليه وجميع اعمال الكهرباء ولوازمها ولوحات الكهرباءمقاوالت اعمال المبانى المتكامله واالنشاءات واالعمال  -  

 والطاقه البديله والمتجدده والمولدات الكهربائيه والطاقه الشمسيه وصيانتها

 االشراف على تنفيذ المشروعات -

، عن  102335برقم  25255216،قيدت فى  1055550555شراء وبيع وتأجير واقامة وتملك الوحدات االداريه   ،رأس مالها    -

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

 باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 توريد وتركيب جميع المعدات والمستلزمات الكهربائيه -

يليه وجميع اعمال الكهرباء ولوازمها ولوحات الكهرباءمقاوالت اعمال المبانى المتكامله واالنشاءات واالعمال التكم -  

 والطاقه البديله والمتجدده والمولدات الكهربائيه والطاقه الشمسيه وصيانتها

 االشراف على تنفيذ المشروعات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 308 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مدينه  -اد ش عباس العق 26عقاررقم -الطابق الرابع  C4 شراء وبيع وتأجير واقامة وتملك الوحدات االداريه ، بجهة : مكتب -

 -نصر

 شركة  ،  والسكنيه والفندقيه   Mutamad Contracting and Trade Supplies معتمد للمقاوالت والتجارة والتوريدات -  915

 االستثمار والتسويق العقارى -

 صيانة المبانى والمنشأت والصيانة الكهروميكانيكيه والصرف الصحى-

يشترطسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األسا  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

وقراررئيس  2552 لسنة 305االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

لسنة 306الجمهوريةرقم   

 2008 ، عن والسكنيه والفندقيه 102335برقم  25255216،قيدت فى  1055550555،رأس مالها        

 االستثمار والتسويق العقارى -

 صيانة المبانى والمنشأت والصيانة الكهروميكانيكيه والصرف الصحى-

يشترطالتي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية   

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

وقراررئيس  2255لسنة  305االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

لسنة 306الجمهوريةرقم   

 2008 ، بجهة : مكتب   C4  مدينه نصر -ش عباس العقاد  26عقاررقم -الطابق الرابع - 

شركة  ،  توريد وادارة    Mutamad Contracting and Trade Supplies معتمد للمقاوالت والتجارة والتوريدات -  916

 .وتشغيل االالت الزراعية واالت الحصاد ومستلزماتها وصيانتها

 .بيع وتجارة قطع الغيار والمستلزمات الخاصةبها

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

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  25255216،قيدت فى  1055550555للوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام القوانين وا

، عن توريد وادارة وتشغيل االالت الزراعية واالت الحصاد ومستلزماتها وصيانتها 102335 . 

 .بيع وتجارة قطع الغيار والمستلزمات الخاصةبها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 309 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : مكتبمع مراعاة احكام القوانين والل  C4  ش عباس العقاد  26عقاررقم -الطابق الرابع- 

 -مدينه نصر

شركة  ،  الشركة الحصول    Mutamad Contracting and Trade Supplies معتمد للمقاوالت والتجارة والتوريدات -  917

، عن  102335برقم  25255216،قيدت فى  1055550555ها   على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مال

 -ش عباس العقاد  26عقاررقم -الطابق الرابع  C4 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب

 -مدينه نصر

اشركة  ،  باعماله   EAST DELTA FOR FOOD SECURITY شرق الدلتا لالمن الغذائى -  918  

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

، عن باعمالها 102412برقم  25255212،قيدت فى  25555550555ص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   كافة التراخي  

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

حصول على نفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الو ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الت

حدائق القبه -شارع حسونه النواوى  31/ 29كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

تربية -: 2512لسنه  22ن شركة  ،  نشاط داخل قانو   EAST DELTA FOR FOOD SECURITY شرق الدلتا لالمن الغذائى -  919

ية جميع أنواع جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. ترب

لتصنيع  عاقامة وتشغيل مصن-الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.إقامة المزارع السمكية .

علها قابلة اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقية. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تج-االعالف. 

 25255212،قيدت فى  25555550555لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين   ،رأس مالها   

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو -: 2512لسنه  22انون ، عن نشاط داخل ق 102412برقم 

بان أو التسمين أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األل

قية. استصالح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الور-صنع لتصنيع االعالف. اقامة وتشغيل م-اللحوم.إقامة المزارع السمكية .

هاتين الحالتين ،  وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في

حدائق القبه -شارع حسونه النواوى  31/ 29بجهة :  - 

من الغذائىشرق الدلتا لال -  920  EAST DELTA FOR FOOD SECURITY    شركة  ،  أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

لصادربها االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق ا

-: 2512لسنه  22نشاط خارج قانون  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305قرار رئيس الوزراء رقم 

وز للشركة ان التوريدات العمومية .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يج

 25555550555لها   تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة   ،رأس ما

، عن أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق  102412برقم  25255212،قيدت فى 

 2552لسنة  305الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قرار رئيس الوزراء رقم 

التوريدات العمومية .مع االلتزام بافراد -: 2512لسنه  22نشاط خارج قانون  2552لسنة   630وقراررئيس الجمهورية رقم 

ك باي وجه من حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

حدائق القبه -شارع حسونه النواوى  31/ 29 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة ، بجهة : - 

قديم جميع أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لت-هابينيس ألدارة المطاعم و الكافيتريات   شركة  ،   -  921

ة العامة التجار-لمحالت التجارية اقامة وادارة و تشغيل ا-المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى 

،  1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

 توال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجها

اقامة و تشغيل -، عن  102423برقم  25255212،قيدت فى  055550555المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين   ،رأس مالها   

-التيك اواى  و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و

كيالت التو-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية -المحالت التجارية اقامة وادارة و تشغيل 

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد  1922لسنه  125التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 310 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 6ع  - 39ات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين ، بجهة : مجموعة الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجه

ثان -القاهرة الجديدة  -الرحاب   - 

قم تلتزم الشركه باحكام القانون ر -شركة  ،  التوكيالت التجاريه.   GLOBAL WATER GROUP جلوبال ووتر جروب -  922

حصول وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ،  1922لسنه  125

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

يع انواعها ت المياه بجمالتوريدات العمومية. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة توزيع مضخا

،قيدت فى  2555550555وشبكات ومحطات معالجة المياه والحريق والصرف بجميع مشتمالتها واالجهزة   ،رأس مالها   

فى شان تنظيم اعمال  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -، عن التوكيالت التجاريه. 102426برقم  25255219

ة غرضها وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاول الوكاله التجاريه ،

 . من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

يع انواعها ات المياه بجمالتوريدات العمومية. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة توزيع مضخ

 -عمارات رامو  - 2عقار  -وشبكات ومحطات معالجة المياه والحريق والصرف بجميع مشتمالتها واالجهزة ، بجهة : الدور االول 

مدينه نصر -طريق النصر - 

ع انواع شركة  ،  الكهربائية ومستلزماتها بجميع انواعها وجمي   GLOBAL WATER GROUP جلوبال ووتر جروب -  923

اه بجميع المحابس والمواسير والخزانات والوصالت الخاصةبشبكات المياه والصرف ومستلزماتها. مقاوالت تركيب مضخات المي

رك باي انواعها وشبكات ومحطات معالجة المياه والحريق والصرف بجميع مشتمالتها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت

و في غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوجه من الوجوه مع الشركات و 

 25255219،قيدت فى  2555550555الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها   ،رأس مالها   

يع انواع المحابس والمواسير والخزانات والوصالت ، عن الكهربائية ومستلزماتها بجميع انواعها وجم 102426برقم 

لمياه الخاصةبشبكات المياه والصرف ومستلزماتها. مقاوالت تركيب مضخات المياه بجميع انواعها وشبكات ومحطات معالجة ا

يرها غ والحريق والصرف بجميع مشتمالتها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات رامو  - 2عقار  -الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها ، بجهة : الدور االول  - 

 شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع   GLOBAL WATER GROUP جلوبال ووتر جروب -  924

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ، عن بها و ذلك  102426برقم  25255219،قيدت فى  2555550555مالها   

جهة : الدور احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

مدينه نصر -طريق النصر -عمارات رامو  - 2عقار  -االول  - 

صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من -شركة  ،      Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  925

 -م التكنولوجي. أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات، ومراكز البيانات ، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعلي

أعمال  -ف أنواعها. لبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلأعمال التوصيف والتحليل والتصميم ل -تصميم وإنتاج البرامج : 

إنتاج المحتوى  -ها. تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب علي

 102499برقم  25255219،قيدت فى  25555550555اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   ،رأس مالها   

ز البيانات ، صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات، ومراك-، عن 

ميم يل والتصأعمال التوصيف والتحل -تصميم وإنتاج البرامج :  -وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي. 

د البيانات ونظم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواع -للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

ة وبيانات. ، بجهة إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصور -المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

مدينه نصر -ش احمد تيسير -الدور الثانى فوق االرضى  -4جناح رقم  2 : مشروع المروة - 

 -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. -شركة  ،     Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  926

تاج وتطوير إن -ظم الحاسبات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لن -تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية: 

أعمال  -: تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت -النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

 -وخدمات االنترنت .  تاالتصاال -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 311 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

برقم  25255219،قيدت فى  25555550555المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما   ،رأس مالها   

ال التوصيف أعم -تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية:  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. -، عن  102499

صميم وتنفيذ ت -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. -لتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. والتصميم وا

تنفيذ  -ات . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيان -وإدارة مشروعات البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت: 

لملكية المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق ا -االتصاالت وخدمات االنترنت .  -وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات. 

مدينه نصر -ش احمد تيسير -الدور الثانى فوق االرضى  -4جناح رقم  2الفكريةبما ، بجهة : مشروع المروة  - 

ما ها في مصر او في الخارج ,كشركة  ،  اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض   CAYESH كايش -  927

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق  102106برقم  25255212،قيدت فى  195550555الها   ،رأس م

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

 الئحته التنفيذية

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

مدينه نصر -شارع زكى حسن  19بجهة :  - 

ك باي وجه سوريا ماركت   شركة  ،  تجارة وتوزيع المواد الغذائية. التصدير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -  928

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

ية مع مراعاة احكام ي الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ,كما يجوز لها ان تندمج ف

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

ها ، عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية. التصدير. يجوز للشركة ان تكون ل 102126برقم  25255212،قيدت فى  2555550555

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و يها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

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

لجديدةالقاهرة ا -التجمع االول  -المجاورة الثالثة -) أ( 16عقاررقم  - 3نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  -: -22شركة  ،  أنشطةداخل قانون    BE ONLINE AGENCY وكالة بى اون الين -  929

عد البيانات ونظم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قوا -للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 

حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -رونية وتشغيلها والتدريب عليها . المعلومات اإللكت . 

وى العلمي األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

 25255216،قيدت فى  0555550555فراد   ،رأس مالها   التسويق اإللكترونى. مع ا-: -22والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون 

قات أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبي -: -22، عن أنشطةداخل قانون  102224برقم 

تشغيلها كترونية وأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإلل -بمختلف أنواعها . 

حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -والتدريب عليها .  . 

وى العلمي األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -

صالح -1&2شقة رقم -عمارات العبور 35افراد ، بجهة :  التسويق اإللكترونى. مع-: -22والثقافي والفني. أنشطة خارج قانون 

 - سالم

شركة  ،  حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون    BE ONLINE AGENCY وكالة بى اون الين -  930

زاول اعماال االستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255216،قيدت فى  0555550555ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الشرك

ة او ، عن حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلح 102224

ها في تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 
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و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  كة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

صالح سالم-1&2شقة رقم -عمارات العبور 35نشاطها. ، بجهة :   - 

 : اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات.2512لسنه  22ايمن محمد لطفى و شريكه   شركة  ،  نشاط داخل قانون  -  931

التوريدات العمومية. -: 2512لسنه  22والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية 

اللوائح مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين و

،قيدت فى  3555550555الزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال

مله : اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات. تجاره الج2512لسنه  22، عن نشاط داخل قانون  102229برقم  25255216

التوريدات العمومية. مع االلتزام -: 2512لسنه  22والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 

لقرارات السارية بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

المقطم -جنوب س  - 9446وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعه   - 

 شركة  ،  و الئحته التنفيذية   Tropicana تروبيكانا للتسويق السياحي -  932

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

نفيذية، عن و الئحته الت 102459برقم  25255212،قيدت فى  65550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

مدينه نصر -ش امتدادرمسيس  - 19نشاطها. ، بجهة : عمارة  - 

ية والقرى لموتيالت والشقق الفندقشركة  ،  اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق وا   Tropicana تروبيكانا للتسويق السياحي -  933

 السياحية

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

 الترخيص بها

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  

، عن اإلدارة والتسويق  102459برقم  25255212،قيدت فى  65550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

يالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةالسياحي للفنادق والموت  

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

 الترخيص بها

االهيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 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  

مدينه نصر -ش امتدادرمسيس  - 19تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : عمارة  - 

ية و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعصناعة-1شركة  ،     Arvation إرفيشن لحلول البرمجه -  934

 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- 2
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3 - يب عليهال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعما  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - جيا المعلومات و االتصاالت صناعةتكنولو-1، عن  102392برقم  25255212،قيدت فى  31050555إدخال   ،رأس مالها   

 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- 2

3 - يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - أول -يدة القاهرة الجد -مدينه الرحاب  - 25مجموعه -13عماره  -31إدخال ، بجهة : شقه   - 

 . شركة  ،  البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   Arvation إرفيشن لحلول البرمجه -  935

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

8 - وتداول البياناتأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل   

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - صناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ال  . 

12 - ، عن  102392برقم  25255212،قيدت فى  31050555لها   إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات   ،رأس ما

 . البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

8 - ياناتأعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول الب  

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات- 9

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - صناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ال  . 

12 -  -القاهرة الجديدة  -مدينه الرحاب  - 25مجموعه -13اره عم -31إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ، بجهة : شقه 

 - أول

مراعاة احكام  نعيم خلبوطه حكيم وشريكية   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج. مع -  936

ا   مباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل

مع  ، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج. 102120برقم  25255212،قيدت فى  15555550555
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ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

مدينه العبور -االمتداد الغربى  -المنطقة الصناعية - 25513بلوك  - 10لقطعةرقم ا - 

محمد جروب-عمرو  -  937  AMG   لتطوير شركة  ،  المقاوالت العامه و المتكاملة و المتخصصة االستثمار و التسويق العقارى .ا

هةباعمالها مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبي العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه

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

كة الحصول على لقرارات السارية وعلى الشربها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

، عن المقاوالت  102522برقم  25255212،قيدت فى  1555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

شترك باي ة او تالعامه و المتكاملة و المتخصصة االستثمار و التسويق العقارى .التطوير العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلح

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها. ، بجهة : م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكا

القاهرة -الجامعه االمريكيه 4امام بوابه رقم  -عمارات الشرق للتأمين  - 156عقار رقم   

 - - الجديدة

22انون فور اوول لالستثمار العقارى   شركة  ،  : انشطه ق -  938  

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

لسنة  306وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

2552 

- 

- يلزمالمراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فاقامة و تشغيل   

 1555555550555و مراعاه   ،رأس مالها    2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

22انون ، عن : انشطه ق 102121برقم  25255212،قيدت فى   

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

لسنة  306وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

2552 

- 

- يلزماقامة و تشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ف  

جاليرى  - 22و مراعاه ، بجهة : مكتب رقم  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

اكتوبر 6 -زايدقسم الشيخ -بفرلى هيلز  -مول   

 فور اوول لالستثمار العقارى   شركة  ،  قرار رئيس جمهوريه -  939

2552لسنه  306مصر العربيه رقم  .  

 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن

يتم شغلها سنويا بالمجان من عدد األسرة التي % 15تقدم   

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس-
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 إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم- (b.o.t) سواء كانت تحت سطح

.b.o.t األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 

، عن  102121برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت

 قرار رئيس جمهوريه

2552لسنه  306مصر العربيه رقم  .  

 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن

التي يتم شغلها سنويا بالمجان من عدد األسرة % 15تقدم   

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس-

 إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم- (b.o.t) سواء كانت تحت سطح

.b.o.t األرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 

اكتوبر 6 -قسم الشيخ زايد-بفرلى هيلز  -جاليرى مول  - 22تيالت ، بجهة : مكتب رقم اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والمو  

تبطهفور اوول لالستثمار العقارى   شركة  ،  والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المر -  940  

لى، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها عبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية   

ساحهاال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى م  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق   

، عن والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية  102121برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها      :

 واالنشطة المكمله او المرتبطه

لى، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  

ساحهاال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى م  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية اإلدارة والتسويق  

اكتوبر 6 -قسم الشيخ زايد-بفرلى هيلز  -جاليرى مول  - 22، بجهة : مكتب رقم  :  

22انشطه خارج قانون -فور اوول لالستثمار العقارى   شركة  ،   -  941  

 اقامة و تشغيل و ادارة محطات تموين السيارات-

 التوريدات العمومية-

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتيريات )الثابته( -

 اقامة و تشغيل مركز خدمة و صيانه السيارات-

 تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار-
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االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات  2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 25255212،قيدت فى  1555555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

22انشطه خارج قانون -، عن  102121برقم   

 اقامة و تشغيل و ادارة محطات تموين السيارات-

- ريدات العموميةالتو  

 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتيريات )الثابته( -

 اقامة و تشغيل مركز خدمة و صيانه السيارات-

 تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار-

رة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدا 2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

قسم -بفرلى هيلز  -جاليرى مول  - 22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : مكتب رقم 

اكتوبر 6 -الشيخ زايد  

تزاول اعماال شبيهة باعمالهافور اوول لالستثمار العقارى   شركة  ،  الشركات و غيرها التي  -  942  

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 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  102121برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 شبيهة باعمالها

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

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

اكتوبر 6 -قسم الشيخ زايد-بفرلى هيلز  -جاليرى مول  - 22نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم   

 .ميتسان ايجيبت   شركة  ،  التوريدات العمومية -  943

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 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
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اءه ضالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االدوات الكهربائيه ومستلزماتها ومستلزمات اال

 .والديكور

، عن التوريدات  102250برقم  25255213،قيدت فى  0555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   ،رأس مالها   

 .العمومية

 .التوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماالشركة   

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ضاءه التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االدوات الكهربائيه ومستلزماتها ومستلزمات اال

ديكوروال . 

مدينه نصر -شارع اسماعيل القبانى  4يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ، بجهة :  - 

 ميتسان ايجيبت   شركة  ،  تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها -  944

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102250برقم  21325255،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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  

ى الشركة تنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

مدينه نصر -شارع اسماعيل القبانى  4الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

ائية ذائية والمواد الغذشركة  ،  تجارة وتوزيع وتسجيل االدوية البشرية والمكمالت الغ   HOLY PHARMA هولى فارما -  945

 ومستحضرات التجميل والمطهرات الصناعية

بق لدى الغيرواالدوية البيطرية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطبيعية واالغذية الخاصة لدى الجهات المختصة وتصنيع كل ما س . 

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  

، عن تجارة وتوزيع وتسجيل االدوية البشرية  102162برقم  25255212،قيدت فى  155550555تلحقها   ،رأس مالها   

غذائية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات الصناعيةوالمكمالت ال  

بق لدى الغيرواالدوية البيطرية والمستلزمات الطبية واالعشاب الطبيعية واالغذية الخاصة لدى الجهات المختصة وتصنيع كل ما س . 

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

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

الشرابيه -ارض الشركة ابو وافية -شارع جمال عبدالناصر 03تلحقها ، بجهة :  - 
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: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 22انشطةداخل قانون االستثمار تواجد لالستثمار العقاري   شركة  ،   -  946

 الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 :التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون22.تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية انشطة خارج قانون االستثمار  5225

،قيدت فى  355550555فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة   ،رأس مالها    1922لسنه  125رقم 

: االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 22نشطةداخل قانون االستثمار ، عن ا 102102برقم  25255212

 والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

لسنه  306وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 :التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون22.تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية انشطة خارج قانون االستثمار  2255

 2عقاررقم  - 9الدور  - 952فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة ، بجهة : شقة  1922لسنه  125رقم 

مكرم عبيد -كابول  من شارع -شارع عزت سالمة  - 

 -مدينه نصر

تواجد لالستثمار العقاري   شركة  ،  اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة  -  947

ل غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستق

رها التي للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز

الهيئات  تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في

، عن اى حق  102102برقم  25255212،قيدت فى  550555355السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

انين فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القو

كون لها للشركة ان ت المنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار يجوز

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

جهة : شقة غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ، ب

مكرم عبيد -من شارع كابول  -شارع عزت سالمة 2عقاررقم  - 9الدور  - 952  - 

 -مدينه نصر

 تواجد لالستثمار العقاري   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  948

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

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102102برقم  25255212،قيدت فى  355550555،رأس مالها     

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

مكرم عبيد -من شارع كابول  -رع عزت سالمةشا 2عقاررقم  - 9الدور  - 952بجهة : شقة   - 

 -مدينه نصر

شركة  ،  إدارة مواقع التجارة    TRADELING EGYPT FOR  TECHNOLOGY LLC تريدلنغ مصر للتكنولوجيا -  949

 اإللكترونية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

برقم  25255212،قيدت فى  155550555ى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  نشاطها.  ،رأس مالها   الشركة الحصول عل

ركات و ، عن إدارة مواقع التجارة اإللكترونية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش 102129

ن تندمج نها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

ين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان

أ شارع منشأة المهرانى  12نشاطها. ، بجهة :   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدور-المتفرع من شارع محمد محمود أمام الجامعة األمريكية  
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قسم عابدين-ميدان التحرير-12شقة -1الغرفة رقم -الخامس  - - 

ت القانونية تشاراانترى لإلستشارات العقارية   شركة  ،  التسويق العقارى. تقديم االستشارات العقارية)فيما عدا االس -  950

ق المالية ألنشطة واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األورا

ز من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجو 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

، عن التسويق العقارى. تقديم  102314برقم  25255216،قيدت فى  055550555تعاونها على تحقيق غرضها   ،رأس مالها   

أس المال واالستحواذ تشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راالستشارات العقارية)فيما عدا االس

من  22دة وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما

كات و ز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . يجو

 2مكتب رقم -الدور الثانى-2غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، بجهة : مبنى رقم 

التسعين الشمالى-مشروع وان واى-يمين سلم العقار - 

ديدةالقاهرة الج-التجمع الخامس  - 

 .شركة  ،  القيام باعمال الديكور والتصميمات   VIEWS فيوز العمال الديكور والتصميمات -  951

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

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102321برقم  25255212دت فى ،قي 155550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 .عن القيام باعمال الديكور والتصميمات

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

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مصر الجديده -شارع عمربن الخطاب  39الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

المقاوالت العامه و المتكامله و المتخصصه-ز البناء للمقاوالت العامه و التوريدات   شركة  ،  ركائ -  952  

 التوريدات العامه

 مقاوالت اعمال التشطيبات و الديكور

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  

المقاوالت العامه و المتكامله و المتخصصه-، عن  102323برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العامه

 مقاوالت اعمال التشطيبات و الديكور

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 320 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال 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

المعادى -150ش  03نشاطها. ، بجهة :   - 

له صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشم-1شركة  ،     AL-MONADY  المنادى للبرمجيات وتطبيقات المحمول -  953

ن أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزم  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

3 - يب عليهااعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قو  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -1، عن  102399برقم  25255212،قيدت فى  255550555إدخال   ،رأس مالها   

طةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزبما تشمله من أنش  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

3 - يب عليهالبيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد ا  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - الساحل -اغاخان  -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  - 12إدخال ، بجهة : مكتب رقم   - 

 . شركة  ،  البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية   AL-MONADY  المنادى للبرمجيات وتطبيقات المحمول -  954

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8

9 - داول البياناتتنفيذ و ادارة شبكات نقل و ت  

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - صناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ال  . 

12 - ، عن  102399برقم  25255212،قيدت فى  255550555إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات   ،رأس مالها   

 . البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- 6

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها- 7

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات- 8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 321 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

9 - اناتتنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البي  

 االتصاالت وخدمات االنترنت- 10

11 - صناعيةالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم ال  . 

12 - احلالس -اغاخان  -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  - 12إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ، بجهة : مكتب رقم   - 

شركة  ،  وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي    AL-MONADY  المنادى للبرمجيات وتطبيقات المحمول -  955

 .ترخيص من الجهات المعنية

 اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول- 13

 على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 14

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

15 - ، عن وتقديم خدمات القيمة  102399برقم  25255212،قيدت فى  255550555إنشاء وإدارة مراكز   ،رأس مالها   

 .المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية

 اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول- 13

خيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيونعلى تر  

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد- 14

2553لسنه  64ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  ( 

15 - الساحل -اغاخان  -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  - 12وإدارة مراكز ، بجهة : مكتب رقم  إنشاء  - 

شركة  ،  التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا    AL-MONADY  المنادى للبرمجيات وتطبيقات المحمول -  956

 المعلومات

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال- 16

 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه- 17

 .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   ،رأس تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر او التي قد تعاونها على

، عن التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 102399برقم  25255212،قيدت فى  255550555مالها     

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال- 16

17 - ألنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنها  

 .المحتوى العلمي والثقافي والفني

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

 322 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

يها ، بجهة : حقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على ت

الساحل -اغاخان  -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  - 12مكتب رقم   - 

 شركة  ،  او   AL-MONADY  المنادى للبرمجيات وتطبيقات المحمول -  957

ى الشركة ون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القان

،  102399برقم  25255212،قيدت فى  255550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن او

ى الشركة مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع

 -اغاخان  -كورنيش النيل  -ابراج عثمان  - 12الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مكتب رقم 

 - الساحل

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس شركة  ،     Kayan خالد أشرف محمد الشاذلي كيان لتصنيع المالبس الجاهزة -  958

باعمالها الجاهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة

اوتلحقها بها  يهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتر

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

، عن اقامة  102402برقم  25255212،قيدت فى  2555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ات و غيرها ع المالبس الجاهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركوتشغيل مصنع لتصني

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

اللوائح والقرارات اً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبق

قويسنا(  -وم السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : طريق الحرية)طريق شبين الك

قويسنا -بجوار مصنع جمعه للسيراميك  -  - 

ريدات العموميةسى اف اى للتو -  959  C.F.E   يدات شركة  ،  تجارة االثاث بكافة انواعه واالجهزة الكهربائية والمفروشات. التور

العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

الفة او مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255212،قيدت فى  1555550555 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها  

ن لها ، عن تجارة االثاث بكافة انواعه واالجهزة الكهربائية والمفروشات. التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكو 102400

حقيق تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على 

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

دار السالم -المال ّه  -شارع صالح عابدين  21. ، بجهة : نشاطها  - - 

 شركة  ،  تجارة الجملة والتجزئة لألحجار الكريمة فيما هو مسموح   Egy Gemstone األحجار الكريمة في مصر للتجارة -  960

 ً  به قانونا

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

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

، عن تجارة الجملة والتجزئة لألحجار الكريمة فيما  102424برقم  25255219،قيدت فى  305550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 ً  هو مسموح به قانونا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 323 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال 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

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

امتداد -شارع محي الدين عبد الحميد  - 1شقة  -الدور االرضي  -التعاونيات  11نشاطها. ، بجهة : عمارة   

مدينه نصر -عباس العقاد  - 

ةالعمليات الرقمية للتجار -  961  DIGITAL SERVICES HUB -DSH     ،  تجارة وتوزيع المستلزمات المكتبية • شركة

 ومستلزمات التصوير والطباعه واالحبار وقطع غيارهم ومستلزمات حفظ

 .المستندات بكافة انواعهم

 .تقديم خدمات االرشفة االلكترونية •

 .تصميم وأداره المواقع االلكترونية عبر االنترنت •

ات الحوسبة السحابيةتقديم خدم • . 

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

،قيدت فى  50555555055وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها   ،رأس مالها   

يارهم تجارة وتوزيع المستلزمات المكتبية ومستلزمات التصوير والطباعه واالحبار وقطع غ• ، عن  102429برقم  25255219

 ومستلزمات حفظ

 .المستندات بكافة انواعهم

 .تقديم خدمات االرشفة االلكترونية •

 .تصميم وأداره المواقع االلكترونية عبر االنترنت •

الحوسبة السحابية تقديم خدمات • . 

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

الشطر  - 22م  11وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ، بجهة : عقاربالقطعه 

زهراء المعادى -13  - 

 شركة  ،  إال بعد الحصول على التراخيص   DIGITAL SERVICES HUB -DSH العمليات الرقمية للتجارة -  962

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

وقطع ات المكتبية وماكينات التصوير والطباعه ومستلزماتهم واالحباراقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات والمهم  

 .غيارهم ومستلزمات حفظ المستندات بكافة انوعهم

ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  
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،قيدت فى  05555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان   ،رأس مالها   

، عن إال بعد الحصول على التراخيص 102429برقم  25255219  

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

وقطع تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات والمهمات المكتبية وماكينات التصوير والطباعه ومستلزماتهم واالحباراقامة و  

 .غيارهم ومستلزمات حفظ المستندات بكافة انوعهم

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

 -13الشطر  - 22م  11لتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ، بجهة : عقاربالقطعه او ا

 - زهراء المعادى

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس -: -22شركة  ،  أنشطةداخل قانون    Ship Pack Group شيب باك جروب -  963

جزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والت-واالقمشه .  . 

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ  1922لسنه  121االستيراد تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -: -22أنشطة خارج قانون 

بما ال ات المختصة وتأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجه

التخليص الجمركى. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي   ،رأس مالها   -يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس -: -22، عن أنشطةداخل قانون  102122برقم  25255212،قيدت فى  25555550555

جزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتجاره الجمله والت-واالقمشه .  . 

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ  1922لسنه  121االستيراد تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -: -22أنشطة خارج قانون 

بما ال ات المختصة وتأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجه

بلوك -25التخليص الجمركى. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي ، بجهة : قطعة -يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

مدينه العبور -الحى الرابع -1954 - 

ن لها ز للشركة ان تكوشركة  ،  مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار . يجو   Ship Pack Group شيب باك جروب -  964

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

، عن مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار .  102122برقم  25255212،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م

مدينه العبور -الحى الرابع -1954بلوك -25التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعة  - 

،  او التي قد شركة     CIS Group For Education And  Training  شركة مجموعة سي اي اس للتعليم والتدريب -  965

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن او التي قد  102195برقم  25255213،قيدت فى  11555550555خيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الترا

قها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

مدينه نصر -عمارة سيتى اليت  -ش مكرم عبيد  1التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

كة  ،  أعمال تصميم شر   CIS Group For Education And  Training  شركة مجموعة سي اي اس للتعليم والتدريب -  966

اء وإدارة مراكز إنش -وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

ى مجاالت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة ف -التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

وز للشركة المعلومات واالتصاالت وتطويرها. انشاء واداره وتشغيل المدارس انشاء واداره وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى يج
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ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس مالها   

 ، عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 102195برقم  13252552،قيدت فى  11555550555

كنولوجيا إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل ت -ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

واداره  صة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. انشاءإنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخص -المعلومات 

اي وجه من وتشغيل المدارس انشاء واداره وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

مدينه نصر -ة سيتى اليت عمار -ش مكرم عبيد  1الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها ، بجهة :  - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /    Ares International أريس انترناشونال للتجارة العامة -  967

 التوريدات العمومية

اشبيهةباعماله يجوز 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

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

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  102222برقم  25255216،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 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

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

مدينه نصر -المنطقة األولى  -ش الدكتور عز الدين طه29 - 22نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

-1شركة  ،     AUGMUNTED REALITY DYNAMICS          اوجمانتيد رياليتي دايناميكس لتكنولوجيا المعلومات -  968

ت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزصناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاال  

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

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

3 - يب عليهايقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدرأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطب  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - صناعةتكنولوجيا المعلومات و -1، عن  102392برقم  25255212،قيدت فى  1555550555إدخال   ،رأس مالها   

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

 . البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي

2 - لتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاأعمال التوصيف وا  . 

3 - يب عليهاأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدر  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- 4

5 - مدينه نصر -خلف النادي االهلي  -عمارات الشرارة  15دخال ، بجهة : إ - 
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شركة  ،  البيانات    AUGMUNTED REALITY DYNAMICS          اوجمانتيد رياليتي دايناميكس لتكنولوجيا المعلومات -  969

 . علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

6 - ختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بم  . 

 . 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

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 10

11 - إدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء و . 

، عن البيانات علي الحاسبات  102392برقم  25255212،قيدت فى  1555550555التجارة العامة والتوزيع   ،رأس مالها   

 . وبالوسائل اإللكترونية

6 - ختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بم  . 

 . 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

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات- 10

11 - إدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء و . 

مدينه نصر -خلف النادي االهلي  -عمارات الشرارة  15التجارة العامة والتوزيع ، بجهة :  - 

شركة  ،  فيما هو    AUGMUNTED REALITY DYNAMICS          اوجمانتيد رياليتي دايناميكس لتكنولوجيا المعلومات -  970

 مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

يرها باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ

، عن فيما هو مسموح به  102392قم بر 25255212،قيدت فى  1555550555التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   ،رأس مالها   

 قانونا / التوريدات العمومية

 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
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يرها باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غ

مدينه نصر -خلف النادي االهلي  -عمارات الشرارة  51التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها ، بجهة :  - 

شركة  ،  او التي    AUGMUNTED REALITY DYNAMICS          اوجمانتيد رياليتي دايناميكس لتكنولوجيا المعلومات -  971

ريها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشت  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102392برقم  25255212،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تريها اوعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش عن او التي قد تعاونها  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه نصر -خلف النادي االهلي  -عمارات الشرارة  15شاطها. ، بجهة : الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن - 

 شركة  ،  تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   DIGITAL SERVICES HUB -DSH العمليات الرقمية للتجارة -  972

ى الشركة واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

،  102429برقم  25255219،قيدت فى  05555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة 

زهراء المعادى -13الشطر  - 22م  11الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقاربالقطعه   - 

صة شركة  ،  المقاوالت العامة والمتخص   RADCON ENGINEERING PROJECTS رادكون للمشروعات الهندسية -  973

يم بمناسبة زيادة رأس والمتكاملة. تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقي

ص عليها المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصو

دات من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوري 22ادة في الم

برقم  25255223،قيدت فى  0555550555العمومية ادارة المشروعات الهندسية مع مراعاه القرار الوزارى   ،رأس مالها   

واالستشارات  ة والمتكاملة. تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية، عن المقاوالت العامة والمتخصص 102092

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنش

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . التجارة العامة  22دة العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في الما

ابراج  0والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية ادارة المشروعات الهندسية مع مراعاه القرار الوزارى ، بجهة : 

مدينه نصر -حى السفارات -251شقة -صن رايز - 

سيةرادكون للمشروعات الهند -  974  RADCON ENGINEERING PROJECTS    بشان شركات  2512لسنة  355شركة  ،  رقم

لشركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ا

ا ان تندمج رضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهو غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

،قيدت فى  0555550555مالها    والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس

بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها يجوز  2512لسنة  355، عن رقم  102092برقم  25255223

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

قها بها و ذلك على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح تعاونها

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

مدينه نصر -حى السفارات -251شقة -ابراج صن رايز 0شاطها. ، بجهة : التراخيص الالزمة لمباشرة ن - 

العنايةبالشعر  جمال بهنسى وتهانى السيد   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات -  975

باشرة ول على كافة التراخيص الالزمة لموالبشرة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور  102029برقم  25255223،قيدت فى  3055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

الشركة  ومستحضرات التجميل ومنتجات العنايةبالشعر والبشرة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
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 -لمنقدى ساقيه ا -على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور الثانى بالعقار المجاور للمعهد الدينى  الحصول

 - اشمون

به قانونا  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح-المقاوالت العامة -شركه المكتب الدولى للتجارة و المقاوالت   شركة  ،   -  976

لسنه  125لقانون رقم تاجير السيارات للغير تلتزم الشركه باحكام ا-االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية -العمومية التوريدات -

ة اى فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشرك 1922لسنه  121والقانون رقم  1922

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

-، عن  102602برقم  25255223،قيدت فى  219996550555القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

كيالت التجارية االستيراد والتصدير والتو-العمومية  التوريدات-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -المقاوالت العامة 

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تاجير السيارات للغير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -

ى التراخيص ل علالمستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصو

ش  19الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان ، بجهة : 

المهندسين-دمشق متفرع من شارع سوريا   - 

اول ركات و غيرها التي تزشركه المكتب الدولى للتجارة و المقاوالت   شركة  ،  تشترك باي وجه من الوجوه مع الش -  977

شتريها او اعماال شبيهة باعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او ت

لى الشركة وع تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

 102602برقم  25255223،قيدت فى  219996550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

غرضها  ، عن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق

تنفيذية دون يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الفي مصر او في الخارج ,كما 

اطها. ، بجهة االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

سينالمهند-ش دمشق متفرع من شارع سوريا  19:   - 

 شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   XTEND FURNITURE اكستيند لالثاث -  978

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اطها.  ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  102639برقم  25255223،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

اطها. ، عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مرا

شيراتون-امتداد ش عبد الحميد بدوى -المنطقه التاسعه-عمارات مصر للتعمير 12بجهة :   - 

22شركة  ،  نشاط داخل ق    XTEND FURNITURE اكستيند لالثاث -  979 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبى-

 تجاره الجمله و التجزئه لالثاث بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم-

22نشاط خارج ق  : 

 التصدير

 مقاوالت اعمال الديكور و التشطيبات

قل لألنشطة الواردة بقانون االستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مست . 
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ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

22، عن نشاط داخل ق  102639برقم  25255223،قيدت فى  3555550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها    : 

- ة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الخشبىاقام  

 تجاره الجمله و التجزئه لالثاث بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم-

22نشاط خارج ق  : 

 التصدير

 مقاوالت اعمال الديكور و التشطيبات

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

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

شيراتون-امتداد ش عبد الحميد بدوى -طقه التاسعهالمن-عمارات مصر للتعمير 12او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة :   - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحية الثابتة والكافتريات   R.M.J أر . ام . جيه إلدارة المطاعم السياحية -  980

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

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

ة وعلى الساري تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

برقم  25255223،قيدت فى  655550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن لها مصلحة ، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحية الثابتة والكافتريات التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكو 102640

رضها في ع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غاو تشترك باي وجه من الوجوه م

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق

االزبكيه -القللي  -ش جعفر13نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  المقاوالت العامة.التوريدات العمومية.    HEVEN HEIGHTS هيفين هايتس للمقاوالت العمومية والتسويق العقارى -  981

البار. يما هو مسموح به قانونا.التسويق العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراضى.مقاوالت حفر االتجارة العامة والتوزيع ف 

يشترط في هاتين استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و

اع وليس زراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزرالحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالست

،قيدت  0555550555،رأس مالها      2552لسنة  305الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ما هو مسموح به ، عن المقاوالت العامة.التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع في 102419برقم  25255212فى 

ق األساسية التي قانونا.التسويق العقارى . شراء و بيع و تقسيم االراضى.مقاوالت حفر االبار. استصالح وتجهيز األراضي بالمراف

ة ألغراض تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصص

لصادربها راع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق ااالستصالح واالستز

مدينه  -الحى العاشر - 10شقه  -الدور الثامن  -شارع محمد رضوان  24، بجهة :  2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم 

 -نصر

ت شركة  ،  القيام بكافة أعمال التشطيبا   General Modern                   Construction جينيرال مودرن كونستراكشن -  982

 المعمارية والبنائية

 اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والقرى السياحية والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية واالنشطة المكمله او -

 المرتبطه بما ذكر من خدميه وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

 التطوير العقاري -
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 . التسويق و االستثمار العقارى -

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

بشان شركات اإلدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاة القرار الوزاري رقم   

ة، عن القيام بكافة أعمال التشطيبات المعمارية والبنائي 102422برقم  25255219،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      -  

 اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والقرى السياحية والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية واالنشطة المكمله او -

 المرتبطه بما ذكر من خدميه وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

وير العقاريالتط -  

 . التسويق و االستثمار العقارى -

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

بشان شركات اإلدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها 2512لسنة  355مع مراعاة القرار الوزاري رقم   

قصر النيل -جاردن سيتي  -سن ش جمال الدين ابو المحا12، بجهة :  -  - 
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عدشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او ب -  

المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتهااقامه   

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

 تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغاللها بالتمليك او -

 االيجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين

، عن التوريدات العمومية 102422برقم  25255219،قيدت فى  15555550555شراء و بيع و تاجير   ،رأس مالها    -  

عدشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او ب -  

امه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتهااق  

 او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

 تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه)مياه /صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغاللها بالتمليك او -

يجار وتنسيق الحدائق والطرق والمياديناال  

قصر النيل -جاردن سيتي  -ش جمال الدين ابو المحاسن 12شراء و بيع و تاجير ، بجهة :  -  - 

شركة  ،  و اقامة و تشغيل الوحدات    General Modern                   Construction جينيرال مودرن كونستراكشن -  984

لفندقية و المطاعماالدارية و السكنية و ا  . 

 إيجار و تشغيل و تأجير الشواطئ -

واألجهزة مقاوالت تجهيز وتأثيث الواحدات والشقق واألجنحة الفندقية والموالت والمباني االدارية والتجاريةبالفرش واالثاث - . 
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ة والمغاطساعداد وتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات وأجهزة الجاكوزي ووحدات المساج وحمامات السباح - . 

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

، عن و اقامة و تشغيل الوحدات  102422برقم  25255219،قيدت فى  15555550555او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

ية و المطاعماالدارية و السكنية و الفندق  . 

 إيجار و تشغيل و تأجير الشواطئ -

واألجهزة مقاوالت تجهيز وتأثيث الواحدات والشقق واألجنحة الفندقية والموالت والمباني االدارية والتجاريةبالفرش واالثاث - . 

مغاطساعداد وتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات وأجهزة الجاكوزي ووحدات المساج وحمامات السباحة وال - . 

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

قصر النيل -جاردن سيتي  -ش جمال الدين ابو المحاسن 12او التي قد تعاونها على ، بجهة :   - 

وتركيب زجاج السيارات ومستلزماتهإزازكو اوتو جالس   شركة  ،  تجارة وتوزيع وتوريد  -  985 . 

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  

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

 ، عن تجارة وتوزيع وتوريد وتركيب زجاج 102496برقم  25255219،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 .السيارات ومستلزماته

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

مصر الجديده -الماظة -ش حسين كامل سليم  6نشاطها. ، بجهة :   - 

ق شركة  ،  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشق   Diamond Group دايموند جروب لالستشارات الفنية -  986

 واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه

الخاصه بها والتوسع فيها بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات  

 اقامة وتشغيل مراكز الغوص واالنشطة البحرية ويخوت السفاري وااللعاب الترفيهية -

 تملك المراكب السياحية السابق الحصول لها على ترخيص -

 التسويق السياحي -

،قيدت  155550555ات   ،رأس مالها   تقديم االستشارات الفنية في مجال السياحة والفنادق والمحالت التجارية)فيما عدا االستشار

ياحية ، عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى الس 102494برقم  25255219فى 

 واالنشطة المكمله او المرتبطه
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الخاصه بها والتوسع فيها بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات  

 اقامة وتشغيل مراكز الغوص واالنشطة البحرية ويخوت السفاري وااللعاب الترفيهية -

 تملك المراكب السياحية السابق الحصول لها على ترخيص -

 التسويق السياحي -

ب  6عقاررقم  - 0ات ، بجهة : شقةرقم تقديم االستشارات الفنية في مجال السياحة والفنادق والمحالت التجارية)فيما عدا االستشار

الغردقه -تقسيم المطار - 

 شركة  ،  القانونية واالستشارات   Diamond Group دايموند جروب لالستشارات الفنية -  987

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشط  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22ركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة الش  

 ادارة وتشغيل المحالت التجارية

 التوريدات العمومية -

 تأجير السيارات فيما عدا الليموزين والنقل السياحي -

لها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحةاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجع . 

، عن القانونية واالستشارات 102494برقم  25255219،قيدت فى  155550555فيما   ،رأس مالها     

ةوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشط  

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22عاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة الشركات ال  

 ادارة وتشغيل المحالت التجارية

 التوريدات العمومية -

 تأجير السيارات فيما عدا الليموزين والنقل السياحي -

لة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحةاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب . 

الغردقه -ب تقسيم المطار 6عقاررقم  - 0فيما ، بجهة : شقةرقم  - 

 305شركة  ،  عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم    Diamond Group دايموند جروب لالستشارات الفنية -  988

5225لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة   

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 مقاوالت الصيانة والترميمات للمباني وأعمال السباكة

 تقديم خدمات النظافة -

 . التسويق العقارى

 ادارة مشروعات فيما عدا الفندقية -
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ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله  

، عن عدا المناطق الصادربها  102494برقم  25255219،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

2552لسنة  306راررئيس الجمهوريةرقم وق 2552لسنة  305قراررئيس الوزراء رقم   

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 مقاوالت الصيانة والترميمات للمباني وأعمال السباكة

 تقديم خدمات النظافة -

 . التسويق العقارى

 ادارة مشروعات فيما عدا الفندقية -

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

الغردقه -ب تقسيم المطار 6عقاررقم  - 0او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : شقةرقم  - 

الزمة شركة الحصول على كافة التراخيص السامي حامد موسى زيدان وشريكته   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى ال -  989

، عن والقرارات السارية وعلى  102192برقم  25255213،قيدت فى  1555555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -مول دار مصر -الدور الثاني  -ب 116الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وحدةرقم 

مدينه السادات - 12المنطقة   - 

2512لسنة  22احمد احمدمحمد طلبه وشريكته   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  990 : 

 .تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة •

2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .توريد المواد الغذائية •

واللوائح  شركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. مع مراعاة احكام القوانينتلتزم ال

،قيدت فى  3555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

2512لسنة  22ل قانون االستثماررقم ، عن أنشطةداخ 102223برقم  25255213 : 

 .تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة •

2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

 .توريد المواد الغذائية •

واللوائح  مع مراعاة احكام القوانين تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.

 15 -الدور الرابع  - 22والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

مدينه العبور -الحى التاسع  -ش المجد  - 

شركة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال الظاهر الخليجيه   شركة  ،  و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام -  991

 102411برقم  25255212،قيدت فى  155555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

راخيص الالزمة فة الت، عن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا

14شقه -الدور السادس -بجوار البنك االهلى -امتداد مكرم عبيد -ش سمير عبد الرؤف  13لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 - - -مدينه نصر
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يويه و االدويه الح الظاهر الخليجيه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف االدويه البشريه و البيطريه و -  992

شريه و ادويه التكنولوجيا الحيويه و االمصال و اللقاحات و االجسام المضاده و المكمالت الغذائيه و المستحضرات الطبيه و الب

تصنيع كل  الطبيه و البشريه و البيطريه و مستحضرات التجميل و المطهرات و المنظفان و المبيدات الحشريه و مواد التنظيف و

لسنه  121قم تلتزم الشركه باحكام القانون ر -االستيراد و التصدير -وساطه فى انهاء اجراءات تسجيل االدويه ماسبق لدى الغير ال

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  102411برقم  25255212،قيدت فى  155555550555فى شان   ،رأس مالها    1922

و االجسام المضاده  حيويه و ادويه التكنولوجيا الحيويه و االمصال و اللقاحاتتعبئه و تغليف االدويه البشريه و البيطريه و االدويه ال

لمطهرات و و المكمالت الغذائيه و المستحضرات الطبيه و البشريه و الطبيه و البشريه و البيطريه و مستحضرات التجميل و ا

االستيراد -دويه لوساطه فى انهاء اجراءات تسجيل االالمنظفان و المبيدات الحشريه و مواد التنظيف و تصنيع كل ماسبق لدى الغير ا

-امتداد مكرم عبيد -ش سمير عبد الرؤف  13فى شان ، بجهة :  1922لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -و التصدير 

14شقه -الدور السادس -بجوار البنك االهلى  - 

 - - -مدينه نصر

صول المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الح الظاهر الخليجيه   شركة  ،  سجل -  993

دات على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التوري

شركات و غيرها التي تزاول اعماال العموميه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

ن ، ع 102411برقم  25255212،قيدت فى  155555550555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

ولة سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزا

كون لها غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التوريدات العموميه يجوز للشركة ان ت

حقيق مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

كام القانون ، غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

14شقه -الدور السادس -بنك االهلى بجوار ال-امتداد مكرم عبيد -ش سمير عبد الرؤف  13بجهة :  - 

 - - -مدينه نصر

مة شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز   SWITCH CONSULTINGسويتش لالستشارات -  994

، عن السارية وعلى الشركة الحصول  102020برقم  25255219،قيدت فى  15555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

النزهه -النزهه الجديده  -شارع حسن عمران  15ة : على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجه - 

 شركة  ،  ادارة الصيدليات   Matarمطر إلدارة الصيدليات -  995

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 ادارة الصيدليات 102425برقم  25255219،قيدت فى  195550555نشاطها.  ،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

الساحل - 0ش المنظرة شبرا مصر الدور الثانى شقة  12نشاطها. ، بجهة :   - 
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ة شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومي   TOLBA TRADING طلبه للتجارة -  996

 فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 1922لسنه  121االستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

انين ول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوفى مزاولة غرضها إال بعد الحص

اعماال  المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

، عن  102096برقم  25255223،قيدت فى  25555550555شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

 121القانون رقم  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية االستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام

خيص لحصول على الترافى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ا 1922لسنه 

ها الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون ل

حقيق ، مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

  : بجهة

ارات السارية السمرى لالثاث الراقى   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر -  997

 25255223،قيدت فى  1555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  نشاطها.  ،رأس مالها   

ركة نون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش، عن ألحكام القا 102642برقم 

 -معادى دائرى ال -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  نشاطها. ، بجهة : الدور الثانى البارون مول بجوار ابراج سما 

 - المعادى

ت العموميةانفوبرو للمقاوالت العامة والتوريدا -  998  Invopro   شركة  ،  المقاوالت العامة 

 التوريدات العمومية

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

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

عن المقاوالت العامة،  102625برقم  25255223،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

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

مدخل - 31نشاطها. ، بجهة : عمارةرقم   B -  المقطم -الهضبة الوسطى  -مشروع دجلة فيو  - 

رك باي وجه يبت سمارت للتخليص الجمركي   شركة  ،  التخليص الجمركي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتإيج -  999

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

ذية مع مراعاة احكام فة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السال

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

ي جمركي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با، عن التخليص ال 102622برقم  25255223،قيدت فى  055550555

او في  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر

تنفيذية مع القانون و الئحته الالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 336 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

النزهه الجديدة -متفرع من ش محمد كامل حسين  -ش عبد المنعم فوزي  2  - - 

او تشترك  تجاره االدوات الكهربائيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة-ئيه   شركة  ،   سيريانا لتجاره االدوات الكهربا -  1000

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ته التنفيذية مع ها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

بائيه يجوز للشركة ان تكون لها تجاره االدوات الكهر-، عن  102624برقم  25255223،قيدت فى  6555550555مالها   

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

القانون و كام غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

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

النزهه الجديده-سيد سعد ناصيه طه حسين  12نشاطها. ، بجهة : ش   - - 

زيع التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة وتو -السمرى لالثاث الراقى   شركة  ،   -  1001

 -لدى الغير.  تصنيع ما سبق -االخشاب والموبيليا واألثاث الخشبي والمطابخ واالبواب والشبابيك ومستلزماتهم بكافه انواعها. 

اعماال  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاولالتوريدات العمومية. يجوز 

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

التجارة العامة  -، عن  102642برقم  25255223،قيدت فى  5505551555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

واب والشبابيك والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة وتوزيع االخشاب والموبيليا واألثاث الخشبي والمطابخ واالب

و تشترك باي ز للشركة ان تكون لها مصلحة االتوريدات العمومية. يجو -تصنيع ما سبق لدى الغير.  -ومستلزماتهم بكافه انواعها. 

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

رون مول بجوار ثانى الباالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : الدور ال

المعادى -دائرى المعادى  -ابراج سما   - 

: اقامة -22شركة  ،  أنشطة قانون    ALWAHAT FOR INVESTMENT INDUSTRIAL  الواحات لالستثمار الصناعى -  1002

زيرة سيناء فيلزم منطقة شبه ج وتشغيل مصنع لتعبئة وانتاج التمور. تجاره الجمله والتجزئه للتمور)جميع انحاء الجمهورية فيما عدا

و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

306 

تقل مس: التصدير. التوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي -22(  أنشطة خارج قانون 2552لسنة 

،قيدت فى  2555550555لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

: اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وانتاج التمور. تجاره الجمله والتجزئه -22، عن أنشطة قانون  102605برقم  25255223

يس الوزراء منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئللتمور)جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

306و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  2552لسنة  305رقم   

تقل س: التصدير. التوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي م-22(  أنشطة خارج قانون 2552لسنة 

مصر  -صالح سالم -عمارات العبور 2لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : 

 - الجديده

: اقامة -22شركة  ،  أنشطة قانون    ALWAHAT FOR INVESTMENT INDUSTRIAL  الواحات لالستثمار الصناعى -  1003

زيرة سيناء فيلزم ج التمور. تجاره الجمله والتجزئه للتمور)جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جوتشغيل مصنع لتعبئة وانتا

و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  2552لسنة  305موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

306 

تقل . التوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مس: التصدير-22(  أنشطة خارج قانون 2552لسنة 

،قيدت فى  2555550555لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

التمور. تجاره الجمله والتجزئه  : اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وانتاج-22، عن أنشطة قانون  102605برقم  25255223
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يس الوزراء للتمور)جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاًمع مراعاة ما ورد بقراررئ

306و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  2552لسنة  305رقم   

تقل التوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مس : التصدير.-22(  أنشطة خارج قانون 2552لسنة 

ت البحريهالواحا -الزبو  -لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : شارع دارود  - 

شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع    ALWAHAT FOR INVESTMENT INDUSTRIAL  الواحات لالستثمار الصناعى -  1004

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ع مراعاة اان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

 2555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي 102605برقم  25255223،قيدت فى 

لحقها بها و ذلك ونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعا

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

مصر الجديده -صالح سالم -عمارات العبور 2رة نشاطها. ، بجهة : التراخيص الالزمة لمباش  - 

شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع    ALWAHAT FOR INVESTMENT INDUSTRIAL  الواحات لالستثمار الصناعى -  1005

ما يجوز لها في الخارج ,ك الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

 5055525555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي 102605برقم  25255223،قيدت فى 

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة نون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القا

الواحات البحريه -الزبو  -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شارع دارود  - 

 شرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات وانهاء اجراءات تسجيل االدوية الب-شركة  ،     DMK Pharma ديمك فارما -  1006

شاب الطبية المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكمالت الغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االع

برمكسات البودرات و الو مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغذية الطبيه و االعالف السائلة و 

ركه باحكام التوكيالت التجاريه. تلتزم الش-و مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير 

انهاء اجراءات -، عن  102622برقم  25255224،قيدت فى  1555550555فى   ،رأس مالها    1922لسنه  125القانون رقم 

لف انواعها و شرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختتسجيل االدوية الب

اب الطبية المكمالت الغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و االعش

نيع كل ما البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصو االغذية الطبيه و االعالف السائلة و 

 -الدور الثالث  - 3فى ، بجهة : شقة  1922لسنه  125التوكيالت التجاريه. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -سبق لدى الغير 

الظاهر -غمره  -ش السكاكيني باشا 36 - 

رقميةتجارتى لالنظمة ال -  1007  TEGARTI    .إدخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل• شركة  ،  صوت وصورة وبيانات 

ة والمجتمعات تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائي• أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. • اإللكترونية.

م تقدي• تصميم وإدارة المواقع االلكترونية عبر االنترنت. : • 2512لسنة  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم • العمرانية الجديدة. 

توريد وبيع أجهزة نقاط البيع• خدمات الدفع اإللكترونى.  POS. ة تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشط

، عن صوت  102424برقم  25255212ى ،قيدت ف 2555550555الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة   ،رأس مالها   

بات بمختلف أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاس• إدخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل اإللكترونية.• وصورة وبيانات. 

لسنة  22 أنشطة خارج قانون االستثماررقم• تجارة الجملة والتجزئةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. • أنواعها. 

اط البيعتوريد وبيع أجهزة نق• تقديم خدمات الدفع اإللكترونى.• تصميم وإدارة المواقع االلكترونية عبر االنترنت. : • 2512  POS. 

ش وهران من  2تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ، بجهة : 

مدينه نصر -الطيران  - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و    TEGARTI تجارتى لالنظمة الرقمية -  1008

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا
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انين واللوائح او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوفي الهيئات السالفة 

،قيدت فى  2555550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، عن ان تكون لها  102424برقم  25255212

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  راعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م

مدينه نصر -ش وهران من الطيران  2الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

في  صر اوشركة  ،  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م   CATCHY كاتشى لألستثمار العقارى -  1009

 الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او

على الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية دون االخالل احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

برقم  25255219،قيدت فى  5105555555055الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

يها او ، عن شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف 102042

 تشتريها او

على الشركة رية وتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية دون االخالل احكام القوانين واللوائح والقرارات السا

مدينة نصر اول -زهراء مدينة نصر  1225الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية واالمصال و اللقاحات    Flame Pharma فالم فارما -  1010

ب الطبية ليل الطبية بمختلف انواعها والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشاوالمستلزمات واالجهزة الطبيه والمحا

ات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات واالعشاب الطبية واالغذية الطبيه واالعالف السائلة والبودرات والبرمكس

كه باحكام القانون التوكيالت التجاريه.تلتزم الشر-الغير ومستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة وتصنيع كل ما سبق لدى 

، عن  102592برقم  25255211،قيدت فى  0555550555فى شأن تنظيم اعمال الوكاله   ،رأس مالها    1922لسنه  125رقم 

ية بمختلف لمحاليل الطبانهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية واالمصال و اللقاحات والمستلزمات واالجهزة الطبيه وا

عشاب انواعها والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات واال

صنيع كل ما الطبية واالغذية الطبيه واالعالف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة وت

فى شأن تنظيم اعمال الوكاله ، بجهة :  1922لسنه  125التوكيالت التجاريه.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -لدى الغير سبق 

زهراء مدينة-المرحلة األولى  - 22شقة  -الدور الثاني  -ش المحكمة العسكرية 39عمارة    

 - -نصر

شركة  ،  تجارة الجملة    Star Expro For Trading Esam Hamed Ali ستار اكسبرو للتجارة عصام حامد على -  1011

مجتمعات والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. اقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية وال

ماال غيرها التي تزاول اعالعمرانية الجديدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

سالفة او شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال

،قيدت  055550555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

يل ، عن تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. اقامة وتشغ 101904برقم  25255259فى 

اي وجه من المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

الخارج  غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فيالوجوه مع الشركات و 

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  -يميةجنوب االكاد 123القوانين ، بجهة :   - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات    Star Expro For Trading Esam Hamed Ali ستار اكسبرو للتجارة عصام حامد على -  1012

،قيدت فى  055550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ة ، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر 101904برقم  52592525

القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  -جنوب االكاديمية 123نشاطها. ، بجهة :   - 

ة دوية والمستحضرات الطبية والدوائيشركة  ،  تسجيل األ   ICHAM البيلى الدولية لألدوية واألعشاب والخدمات الطبية -  1013

ية والمستلزمات من المستخلصات النباتية واإلحيائية والمصادر التقليدية األخرى ومستحضرات التجميل والعطور والمكمالت الغذائ
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المستخدمة  الطبية واألعشاب الطبية وكريمات البشرة والجلد ومعجون األسنان والمستخلصات النباتية واإلحيائية وجميع المواد

لعامة والتوزيع فيما التجارة ا-فيصناعة الدواء والمواد الغذائية لدى الجهات المختصة وتصنيع وتعبئة وتغليف كل ما سبق لدى الغير. 

برقم  25255215،قيدت فى  055550555هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة األدوية والمستحضرات   ،رأس مالها   

ليدية األخرى ألدوية والمستحضرات الطبية والدوائية من المستخلصات النباتية واإلحيائية والمصادر التق، عن تسجيل ا 102531

معجون ومستحضرات التجميل والعطور والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية واألعشاب الطبية وكريمات البشرة والجلد و

ختصة وتصنيع د المستخدمة فيصناعة الدواء والمواد الغذائية لدى الجهات الماألسنان والمستخلصات النباتية واإلحيائية وجميع الموا

ية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة األدو-وتعبئة وتغليف كل ما سبق لدى الغير. 

مدينه نصر -عمارات عثمان -شارع على امين 69والمستحضرات ، بجهة :  - 

ى الدولية لألدوية واألعشاب والخدمات الطبيةالبيل -  1014  ICHAM    شركة  ،  الصيدالنية والمستخلصات النباتية والزيوت

زراعة -يات إدارة الصيدل -التوريدات العمومية  -ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية واألعشاب الطبية. 

ء والمواد الغذائية لصات النباتية واإلحيائية وجميع المواد المستخدمة فيصناعة الدواإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستخ-البذور 

لمصادر التقليدية ومستحضرات التجميل واألعشاب الطبية والمستحضرات الدوائية والطبية من المستخلصات النباتية واإلحيائية وا

برقم  25255215،قيدت فى  055550555،رأس مالها     إدارة -الشحن البحري والجوي للبضائع. -األخرى ومعجون األسنان. 

طبية واألعشاب ، عن الصيدالنية والمستخلصات النباتية والزيوت ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمستلزمات ال 102531

اتية واإلحيائية لصات النبإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستخ-زراعة البذور -إدارة الصيدليات  -التوريدات العمومية  -الطبية. 

وائية والطبية وجميع المواد المستخدمة فيصناعة الدواء والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل واألعشاب الطبية والمستحضرات الد

، بجهة إدارة -ائع. الشحن البحري والجوي للبض-من المستخلصات النباتية واإلحيائية والمصادر التقليدية األخرى ومعجون األسنان. 

مدينه نصر -عمارات عثمان -شارع على امين 69:  - 

م شركة  ،  المخازن. التصدير والتوكيالت التجارية تلتز   ICHAM البيلى الدولية لألدوية واألعشاب والخدمات الطبية -  1015

لة يس الشركة اى حق فى مزاوفى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأس 1922لسنه  125الشركه باحكام القانون رقم 

مة لهذا غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظ

جراءات تنظيم إالغرض. إعداد األبحاث العلمية.إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والطبية. السياحة العالجية للمرضى وذلك ب

برقم  25255215،قيدت فى  055550555الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية، وغيرها مما   ،رأس مالها   

فى شان تنظيم اعمال  1922لسنه  125، عن المخازن. التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  102531

غرضها  سيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولةالوكاله التجارية وال ينشئ تأ

الندوات من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. إعداد األبحاث العلمية.إقامة وتنظيم المؤتمرات و

جية، وغيرها مما إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعالالعلمية والطبية. السياحة العالجية للمرضى وذلك بتنظيم 

مدينه نصر -عمارات عثمان -شارع على امين 69، بجهة :  - 

شركة  ،  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص    ICHAM البيلى الدولية لألدوية واألعشاب والخدمات الطبية -  1016

ع الشركات و تص بالسياحة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مبالصحةبالتنسيق مع الوزير المخ

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

انين واللوائح ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوفي الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً 

،قيدت فى  055550555والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ياحة. يجوز مع الوزير المختص بالس، عن يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحةبالتنسيق  102531برقم  25255215

تي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها  او ال

ا و ذلك قها بهتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

مدينه نصر -عمارات عثمان -شارع على امين 69التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

شركة  ،  التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها. يجوز    RED ISLAND MINING ريد ايالند للتعدين -  1017

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ئات السالفة او تشتريها اوتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102504برقم  25255215،قيدت فى  1555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   
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وجوه مع التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من العن 

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

و تشتريها اوان تندمج في الهيئات السالفة ا  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مدينه نصر -شارع أحمد فخرى  02الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسماك -: -22شركة  ،  أنشطةداخل قانون    Egypt Best Food  إيجيبت بيست فوود -  1018

التصدير. مع افراد حسابات ماليه ومركز -: -22واالستاكوزا واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه المجمدة.أنشطة خارج قانون 

الشركات و  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار . يجوز للشركة ان تكون

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

، عن  102135برقم  12252552،قيدت فى  22055550555في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و   ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االسماك واالستاكوزا واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه -: -22أنشطةداخل قانون 

. يجوز  التصدير. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثمار-: -22المجمدة.أنشطة خارج قانون 

تي قد لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال للشركة ان تكون

قها بها و ، بجهة تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلح

المعادى -أ عمارات االستثمار 23:   - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق  -:2512لسنة  22شركة  ،  : انشطة من داخل ق    CATCHY كاتشى لألستثمار العقارى -  1019

لهيئة مسبقا مع النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة ا

- 2552لسنه  306و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  305ار رئيس الوزراء رقم مراعاه ما ورد بقر

قة شبه االستثمار العقارى : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط

، عن : انشطة من  102042برقم  25255219،قيدت فى  1055555550555   جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة   ،رأس مالها

ديم فيما تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي الق -:2512لسنة  22داخل ق 

و مراعاه  2552لسنة  305قرار رئيس الوزراء رقم عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد ب

االستثمار العقارى : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق - 2552لسنه  306قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

 -زهراء مدينة نصر  2251النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة ، بجهة : 

 - مدينة نصر اول

و  2552لسنة  305شركة  ،  مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم    CATCHY كاتشى لألستثمار العقارى -  1020

فنادق اقامة وتشغيل ال-إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - 2552لسنه  306مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

طة بذلك سواء الثابتة ، ويخوت السفاري، والموتيالت، والشقق واألجنحة الفندقية، والقرى السياحية ، واألنشطة المكملة أو المرتب

ل مستوى الفنادق كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يق

، عن مسبقا مع  102042برقم  25255219،قيدت فى  1055555550555ت والشقق واألجنحة الفندقية   ،رأس مالها   والموتيال

 - 2552لسنه  306و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2552لسنة  305مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

لفندقية، ل الفنادق الثابتة ، ويخوت السفاري، والموتيالت، والشقق واألجنحة ااقامة وتشغي-إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس. 

ة ، واستكمال والقرى السياحية ، واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافي

زهراء مدينة  1225وتيالت والشقق واألجنحة الفندقية ، بجهة : المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الفنادق والم

مدينة نصر اول -نصر   - 

 شركة  ،  والقرى السياحية عن ثالثة نجوم ،   CATCHY كاتشى لألستثمار العقارى -  1021

ة من وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع . انشط

ين اقامة و تشغيل محطات خدمة و تمو-الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - 2512لسنة  22خارج ق 

ةالمقاوالت العام-السيارت   
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ك باي وجه من مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، يجوز للشركة ان تشتر

،  102042برقم  25255219،قيدت فى  1055555550555الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

،عن والقرى السياحية عن ثالثة نجوم   

ة من وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع . انشط

ين اقامة و تشغيل محطات خدمة و تمو-الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - 2512لسنة  22خارج ق 

امةالمقاوالت الع-السيارت   

ك باي وجه من مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار، يجوز للشركة ان تشتر

مدينة نصر اول -زهراء مدينة نصر  1225الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة :   - 

ية و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار شركة  ،    IONS DESIGN أيونز للتصميم -  1022

برقم  25255219،قيدت فى  055550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

افة لسارية وعلى الشركة الحصول على ك، عن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا 102021

القاهره الجديده -المنطقة ج  -جنوب االكاديمية - 155التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعة االرض رقم   - - 

ة ليشركة  ،  تقديم االستشارات الهندسية فى التصميم المعمارى والتصميمات الداخ   IONS DESIGN أيونز للتصميم -  1023

لمال واالستحواذ وكذا وتصميمات االثاث )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس ا

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

باحكام القانون رقم  تلتزم الشركه -لمال والئحته التنفيذية( . اعداد التصميمات الهندسية.التصدير والتوكيالت التجاريه. سوق رأس ا

، عن تقديم االستشارات الهندسية فى  102021برقم  25255219،قيدت فى  055550555فى   ،رأس مالها    1922لسنه  125

ت المتعلقةبالتقييم وتصميمات االثاث )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسا التصميم المعمارى والتصميمات الداخلية

اق المالية بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األور

كيالت مال والئحته التنفيذية( . اعداد التصميمات الهندسية.التصدير والتومن قانون سوق رأس ال 22المنصوص عليها في المادة 

المنطقة ج  -جنوب االكاديمية - 155فى ، بجهة : قطعة االرض رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -التجاريه. 

القاهره الجديده -  - - 

ى ن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فشركة  ،  شا   IONS DESIGN أيونز للتصميم -  1024

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

اعماال  شركات و غيرها التي تزاولالمنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ال

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

ان ، عن ش 102021برقم  25255219،قيدت فى  055550555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

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

حة او لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصل

ها في لشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي وجه من الوجوه مع ا

، بجهة : قطعة  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لقاهره الجديدها -المنطقة ج  -جنوب االكاديمية - 155االرض رقم   - - 

3ثرى اس استونز  -  1025 S STONES    لسنه  125شركة  ،  التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922  

ام ولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكاى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزا

دى الغير. القوانين المنظمة لهذا الغرض. تجارة مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمنظفات. التعبئة والتغليف ل

كة   ،رأس مالها   شرتليفون( يجوز لل -كتابة كمبيوتر -تصوير مستندات  -التوريدات العمومية. تقديم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 125م ، عن التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رق 102003برقم  25255219،قيدت فى  3555550555

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه   

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

دى الغير. القوانين المنظمة لهذا الغرض. تجارة مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمنظفات. التعبئة والتغليف ل
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 21كة ، بجهة : ز للشرتليفون( يجو -كتابة كمبيوتر -تصوير مستندات  -التوريدات العمومية. تقديم خدمات رجال االعمال )فاكس 

مدينه نصر -الدور الثامن -شارع عباس العقاد-شارع نجيب محفوظ - 

3ثرى اس استونز  -  1026 S STONES    شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها

مج في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في

 الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102003برقم  25255219،قيدت فى  3555550555  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها 

تعاونها  عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد

 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلت

مدينه  -الدور الثامن -شارع عباس العقاد-شارع نجيب محفوظ 21الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -نصر

ستشاراتسويتش لال -  1027 SWITCH CONSULTING   شركة  ،  االستثمار والتسويق والتطوير العقارى . 

 .مقاوالت التشطيبات والديكور

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية

بالتقييمت المتعلقةتقديم االستشارات فى مجال االستثمار العقارى )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسا  

 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  ) . 

 .الوساطه العقارية

، عن االستثمار والتسويق والتطوير العقارى 102020برقم  25255219،قيدت فى  55555055515الوساطة   ،رأس مالها     . 

 .مقاوالت التشطيبات والديكور

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية

بالتقييموالدراسات المتعلقةتقديم االستشارات فى مجال االستثمار العقارى )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات   

 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  ) . 

 .الوساطه العقارية

النزهه -النزهه الجديده  -شارع حسن عمران  15الوساطة ، بجهة :  - 

 306شركة  ،  وقراررئيس الجمهورية رقم    HEVEN HEIGHTS هيفين هايتس للمقاوالت العمومية والتسويق العقارى -  1028

أنواع  مين أو اللحوم. تربية جميعتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التس 2552لسنة  

احل العسل. الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل من
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ا او التي هيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال

،قيدت فى  0555550555قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك  2552لسنة   306، عن وقراررئيس الجمهورية رقم  102419برقم  25255212

أو التفريخ أو  ين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالتإلنتاج السالالت أو األلبان أو التسم

جه من الوجوه إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل مناحل العسل. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و

,كما يجوز  ا او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارجمع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله

مدينه نصر -الحى العاشر - 10شقه  -الدور الثامن  -شارع محمد رضوان  24لها ان تندمج ، بجهة :  - 

ة او تشتريها شركة  ،  في الهيئات السالف   HEVEN HEIGHTS هيفين هايتس للمقاوالت العمومية والتسويق العقارى -  1029

لى الشركة اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

،  102419برقم  25255212،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

قوانين واللوائح السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام العن في الهيئات 

 -شارع محمد رضوان  24والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر -الحى العاشر - 10شقه  -الدور الثامن  - 

تريها شركة  ،  او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تش   HI-CLASS هاى كالس لتنمية المهارات -  1030

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

، عن او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  102029برقم  25255219،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

واللوائح والقرارات  ينالهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المعصرة -شارع المصرف الغربى  -تقسيم جمعية النصر - 3قطعة  -نشاطها. ، بجهة : شقه بالدور الثانى   - 

 - حلوان

ارة المدارس. اقامة و تشغيل و ادارة دور الحضانة شركة  ،  اقامة وتشغيل واد   HI-CLASS هاى كالس لتنمية المهارات -  1031

األطفال  لألطفال. اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب

برامج والدورات ال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب. التعليم عن بعد.اعداد وتنظيم

التدريبية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

 شبيهةباعمالها

، عن اقامة  102029برقم  25255219،قيدت فى  155550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر   ،رأس مالها   

 رة المدارس. اقامة و تشغيل و ادارة دور الحضانة لألطفال. اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية مهاراتوتشغيل وادا

لى النطق وتعليم الموارد البشرية.انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب األطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصة والتدريب ع

رك باي وجه من البرامج والدورات التدريبية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتلغة التخاطب. التعليم عن بعد.اعداد وتنظيم 

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

شارع المصرف  -تقسيم جمعية النصر - 3قطعة  -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ، بجهة : شقه بالدور الثانى 

المعصرة -الغربى   - 

 - حلوان

شركة  ،  التسويق العقارى . إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى    BLUE REEF بلو ريف للتسويق العقارى -  1032

ون لها بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تك 2512لسنة  355رقم 

حقيق شترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او ت

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

، عن التسويق  102012برقم  25255219،قيدت فى  1555550555ام القوانين   ،رأس مالها   الئحته التنفيذية مع مراعاة احك

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد  2512لسنة  355العقارى . إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 
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ا التي تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

شارع نبيل  6 حكام القوانين ، بجهة :السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

مصر الجديده -الوقاد   - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    BLUE REEF بلو ريف للتسويق العقارى -  1033

عن واللوائح ،  102012برقم  25255219،قيدت فى  1555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مصر  -شارع نبيل الوقاد  6والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - الجديده

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات    IT BRIDGE أى تى بريدج للتجارة العامة -  1034

بات. تقديم مية اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات. تجارة السيارات وقطع غيار السيارات. توريد األغذية والمشروالعمو

مية الموارد تليفون( اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتن -كتابة كمبيوتر -تصوير مستندات  -خدمات رجال االعمال )فاكس 

لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125توكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم البشرية. االستيراد والتصدير وال

 102212برقم  25255224،قيدت فى  155555550555فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله   ،رأس مالها    1922

ارات. تجارة العمومية اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السي، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

تابة ك -تصوير مستندات  -السيارات وقطع غيار السيارات. توريد األغذية والمشروبات. تقديم خدمات رجال االعمال )فاكس 

ت التجارية تلتزم ر والتوكيالتليفون( اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية. االستيراد والتصدي -كمبيوتر

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله ،  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125الشركه باحكام القانون رقم 

مصر الجديده -شارع عمربن الخطاب -الدور الرابع-0عقار -4بجهة : شقة   - 

ال كة  ،  التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إشر   IT BRIDGE أى تى بريدج للتجارة العامة -  1035

 -رض بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغ

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

أعمال الكهرباء  ميكانيكية والتركيبات المعدنية ومقاوالت إليكتروميكانيكية ومقاوالتمقاوالت التركيبات الميكانيكية والكهرو -

تركيب وصيانة توريد و-الضغط المتوسط والضغط المنخفض وأعمال التشطيبات والديكور والبناء ومقاوالت أعمال شبكات الفيبر. 

، عن التجاريه ، وال ينشئ تأسيس  102212م برق 25255224،قيدت فى  155555550555شبكات المحمول   ،رأس مالها   

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

المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة -باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   

أعمال الكهرباء  والكهروميكانيكية والتركيبات المعدنية ومقاوالت إليكتروميكانيكية ومقاوالتمقاوالت التركيبات الميكانيكية  -

تركيب وصيانة توريد و-الضغط المتوسط والضغط المنخفض وأعمال التشطيبات والديكور والبناء ومقاوالت أعمال شبكات الفيبر. 

مصر الجديده -ربن الخطاب شارع عم-الدور الرابع-0عقار -4شبكات المحمول ، بجهة : شقة   - 

توريد قطع غيار المصانع ومستلزمات المحاجر  -شركة  ،  واالنترنت.    IT BRIDGE أى تى بريدج للتجارة العامة -  1036

ف وأنظمة التكييف وتوريد مستلزمات شبكات المحمول وتوريد األنظمة الميكانيكية والكهربائية وتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفي

وابات شبكات كابالت الفيبر واألنظمة الهندسية الميكانيكية  وأنظمة وسائل األمان وأنظمة الحريق وكاميرات المراقبة والبو

تأجير وإستئجار معدات النقل  - 2553لسنه  64اإللكترونية وأجهزة اإلنذار.مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

، عن  102212برقم  25255224،قيدت فى  155555550555الحاق العمالة   ،رأس مالها    -يلى(.واألوناش )عدا التأجير التمو

كانيكية توريد قطع غيار المصانع ومستلزمات المحاجر وتوريد مستلزمات شبكات المحمول وتوريد األنظمة المي -واالنترنت. 

لميكانيكية  وأنظمة وشبكات كابالت الفيبر واألنظمة الهندسية اوالكهربائية وتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف وأنظمة التكييف 

اج وسائل األمان وأنظمة الحريق وكاميرات المراقبة والبوابات اإللكترونية وأجهزة اإلنذار.مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنت

-4الحاق العمالة ، بجهة : شقة  -ويلى(.تأجير وإستئجار معدات النقل واألوناش )عدا التأجير التم - 2553لسنه  64الحربى رقم 

مصر الجديده -شارع عمربن الخطاب -الدور الرابع-0عقار   - 

شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في    Pioneers For Services  الرواد للخدمات -  1037

اللوائح والقرارات ام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك
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،قيدت فى  1555550555السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لهيئات السالفة او تشتريها ، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ا 102455برقم  25255212

لى الشركة اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

لقاهرة التجمع االول ا -المجاورة الثانية -2شقة  233الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة 

 - - الجديدة

 شركة  ،  التوريدات العمومية   BB بي بي للعبوات البالستيك -  1038

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة العبوات البالستيك -

 التصدير والتوكيالت التجارية -

م اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركةفى شان تنظي 1922لسنه  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

،قيدت فى  055550555رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،

، عن التوريدات العمومية 102466برقم  25255219  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة العبوات البالستيك -

 التصدير والتوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  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

ش  -مجمع الفاروق  - 2تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : العقار رقم  يجوز للشركة ان

المرج الجديدة -متفرع من ش البترول  -مجاهد سالمة  - 

 شركة  ،  و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها   BB بي بي للعبوات البالستيك -  1039

يها اوقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تح  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102466برقم  25255219،قيدت فى  055550555،رأس مالها    الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 عن 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  

ى الشركة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته

متفرع من ش  -ش مجاهد سالمة -مجمع الفاروق  - 2الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : العقار رقم 

المرج الجديدة -البترول   - 

 .شركة  ،  االستثمار والتسويق العقارى   NEW EDG PROPERTYنيو ايدج بروبرتى للتسويق العقارى -  1040

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

يها اولفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السا  
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 346 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال 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

والتسويق العقارى ، عن االستثمار 102490برقم  25255219،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  

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  

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

القاهره الجديده-التجمع االول  -2الياسمين  -193فيال -نشاطها. ، بجهة : الدور االول فوق االرضى   - 

 شركة  ،  المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال   CHAMELEON كاميليون -  1041

 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  ) . 

فيما هو مسموح به قانوناالتجارة العامة والتوزيع  . 

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

، عن المتعلقةبالتقييم  102331برقم  25255216،قيدت فى  055550555الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال   ،رأس مالها   

 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  ) . 

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

مدينه نصر -شارع مصطفى النحاس  32 -لثالث الدور ا - 2الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال ، بجهة : شقه  - 

اشركة  ،  بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبم   CHAMELEON كاميليون -  1042  

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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  
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 347 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 102331برقم  25255216،قيدت فى  055550555السارية وعلى   ،رأس مالها    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

 ، عن بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعماله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 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

مدينه  -شارع مصطفى النحاس  32 -الدور الثالث  - 2ية وعلى ، بجهة : شقه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار

 -نصر

 شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة   CHAMELEON كاميليون -  1043

يص الالزمة ، عن الشركة الحصول على كافة التراخ 102331برقم  25255216،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

مدينه نصر -شارع مصطفى النحاس  32 -الدور الثالث  - 2نشاطها. ، بجهة : شقه  - 

رك شركة  ،  التوريدات العمومية.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت   K AND M كيه اّند إم  للتوريدات العمومية -  1044

ل اعماال شبيهةباعمالهاباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو  

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

، عن التوريدات  102413برقم  25255212،قيدت فى  055550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

العمومية.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

 شبيهةباعمالها

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

الشروق -المجاورة االولى  -حى الجولف  -االسكان العائلى  - 222، بجهة : قطعه  كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  - 

ة والتغليف شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه ومستلزمات التعبئ   TROJAN BACK  تروجان باك -  1045

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

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة سارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال

، عن اقامة وتشغيل  102433برقم  25255212،قيدت فى  2555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اي وجه من الوجوه مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب

,كما يجوز  الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارجمع 

اة احكام القوانين لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

الدور  - 12رات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : وحده رقم واللوائح والقرا

الشروق -المجاورة الثالثه -المنطقة الرابعه -االرضى   - 

ل مصنع شغيأحمد وجدي أبو اليزيد سالمان وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وت -  1046

كيل وتشغيل المعادن اقامة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتش

ركة الحصول وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام والطوب األسمنتي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

، عن اقامة  102422برقم  25255219،قيدت فى  3555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   على كافة 
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نع لتصنيع العبوات وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية اقامة وتشغيل مص

منتي مع مراعاة المعادن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام والطوب األس البالستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل

 2جهة : مكتب احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

مدينه العبور -ميدان األندلس  112شارع الحرية قطعة  - 

ب للتسويق والتجارة االليكترونيةوايز جرو -  1047  WISE GROUP    شركة  ،  و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين

 واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، عن و الئحته  102632برقم  25255223،قيدت فى  15555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

مصر الجديده -أ شارع رفاعة بيك  25 -الدور الثالث  - 0نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

 ،  تجارة وتوزيع اجهزة الحاسب االلي ومستلزماتها  شركة   WISE GROUP وايز جروب للتسويق والتجارة االليكترونية -  1048

لسنه  125رقم  واكسسواراتها صيانة جميع انواع اجهزة الحاسب االلي التصدير والتوكيالت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون

 بعد الحصول على فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال 1922

يف أعمال التوص -التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

،قيدت فى  15555550555والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .   ،رأس مالها   

، عن تجارة وتوزيع اجهزة الحاسب االلي ومستلزماتها واكسسواراتها صيانة جميع انواع اجهزة  102632برقم  25255223

فى شان تنظيم اعمال الوكاله  1922لسنه  125الحاسب االلي التصدير والتوكيالت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

من   بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضهاالتجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال

ت وقواعد أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيا -الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

صر الجديدهم -أ شارع رفاعة بيك  25 -الدور الثالث  - 0البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . ، بجهة : شقة   - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  -شركة  ،     WISE GROUP وايز جروب للتسويق والتجارة االليكترونية -  1049

ره المختلفة من إنتاج المحتوي اإللكتروني بصو -وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

م الحاسبات أعمال التوصيف والتصميم لنظ -البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . إدخال  -صوت وصورة وبيانات .

قل وتداول أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ن -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . -بمختلف أنواعها . 

،قيدت فى  15555550555تصاالت وخدمات   ،رأس مالها   اال -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -البيانات 

ترونية أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللك -، عن  102632برقم  25255223

نات علي إدخال البيا -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . -وتشغيلها والتدريب عليها .

النظم المدمجة  إنتاج وتطوير -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . 

 - ل و تداول البياناتتنفيذ و ادارة شبكات نق -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -وتشغيلها والتدريب عليها .

مصر الجديده -أ شارع رفاعة بيك  25 -الدور الثالث  - 0االتصاالت وخدمات ، بجهة : شقة   - 

 .شركة  ،  وتوزيع الكتب   GIFTED MINDS  جيفتيد مايندز لالستشارات -  1050

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102441برقم  25255212،قيدت فى  2555550555افة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على ك

 .عن وتوزيع الكتب

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  
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ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

ش اسماء زغلول  - 12عمارة سونستارقم  -الدور الرابع  11 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة

 - متفرع من ش الطيران

 -مدينه نصر

 شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة   ENSHATEL .BORG انشاءات البرج لألعمال الهندسية -  1051

 اعداد التصميمات الهندسية

 إدارة المشروعات

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

 الترخيص بها

 االشراف على تنفيذ المشروعات

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  

، عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 102426برقم  25255219،قيدت فى  255550555تلحقها   ،رأس مالها     

 اعداد التصميمات الهندسية

 إدارة المشروعات

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

 الترخيص بها

 االشراف على تنفيذ المشروعات

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  

حلوان -حدائق حلوان  -كورنيش النيل  -ابراج منصر 12تلحقها ، بجهة :   - 

ةيذيشركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف   ENSHATEL .BORG انشاءات البرج لألعمال الهندسية -  1052  

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

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102426برقم  25255219،قيدت فى  255550555،رأس مالها     

اطها. ، وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين والل

حلوان -حدائق حلوان  -كورنيش النيل  -ابراج منصر 12بجهة :   - 

 شركة  ،  المقاوالت العامة   H & S Location El Sherok اتش اند اس لوكيشن الشروق -  1053

 التوريدات العمومية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 . التسويق العقارى
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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 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 المقاوالت العامة 102492برقم  25255219،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 التوريدات العمومية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

 . التسويق العقارى

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

الشروق -اداري  -الوحدة ج  - 46رقم -نموذج د  -عمارة  25االتحاد  نشاطها. ، بجهة : مشروع  - 

ن شركة  ،  التسويق العقارى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م   MM Estate ام.ام ايستات -  1054

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

، عن التسويق  102032برقم  25255219،قيدت فى  205550555،رأس مالها     كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

العقارى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

 شبيهةباعمالها

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

  : كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة

و  ،  انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات  شركة   MIRA PHARMA ميره فارما -  1055

اب الطبية و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل الطبيةبمختلف انواعها و المكمالت الغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االعش

رمكسات و االغذية الطبيه و االعالف السائلة و البودرات و البمستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و 

كه باحكام تلتزم الشر -مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير التوكيالت التجاريه. 

ن انهاء اجراءات تسجيل ، ع 102039برقم  25255219،قيدت فى  15550555فى   ،رأس مالها    1922لسنه  125القانون رقم 

ا و المكمالت االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات و المستلزمات و االجهزة الطبيه و المحاليل الطبيةبمختلف انواعه

غذية ة و االالغذائية و االغذية الطبية الخاصة و االعشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبي

ا سبق لدى الطبيه و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة و تصنيع كل م

شارع  2 -الدور الثانى  - 4فى ، بجهة : شقه  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -الغير التوكيالت التجاريه. 

النزهه الجديده -طه حسين  الفاروق متفرع من محور  - 

 -النزهه
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ما عدا ما ايجيكس تريد لخراطيم الرى الراشحه ونظم الرى الحديثه   شركة  ،  كافه االستشارات الخاصهبنظم الرى )في -  1056

 يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية

ةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراقواالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزياد  

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 .(التنفيذية

الستثمارمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ا . 

، عن كافه االستشارات  102023برقم  25255223،قيدت فى  0555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة   ،رأس مالها   

 الخاصهبنظم الرى )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراقواالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس   

من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 .(التنفيذية

 .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار

مصر الجديده -شارع بغداد  22يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ، بجهة :   - 

و  ركاتايجيكس تريد لخراطيم الرى الراشحه ونظم الرى الحديثه   شركة  ،  او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش -  1057

 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  

ى الشركة السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

،  102023برقم  25255223،قيدت فى  0555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن 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   

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

مصر الجديده -شارع بغداد  22الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

ايتوشو توبوالرس ايجيبت ال ال سى-ماروبينى -  1058  MARUBENI- ITOCHU TUBULARS EGYPT LLC    شركة  ،  تقديم

بمناسبة زيادة رأس  االستشارات الفنية واإلدارية والمالية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم

ص عليها واذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوالمال واالستح

شراف من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . إعداد الدراسات واألبحاث التسويقية فى مجال المبيعات. اال 22في المادة 

،قيدت  105550555العامة و المتخصصة و المتكاملة. يجوز للشركة ان تكون   ،رأس مالها    على تنفيذ المشروعات . المقاوالت

شارات ، عن تقديم االستشارات الفنية واإلدارية والمالية)فيما عدا االستشارات القانونية واالست 102092برقم  25255223فى 

طة الشركات واذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشوالدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستح

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . إعداد الدراسات  22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

لة. يجوز العامة و المتخصصة و المتكام واألبحاث التسويقية فى مجال المبيعات. االشراف على تنفيذ المشروعات . المقاوالت

12الدور -البرج الشمالى-للشركة ان تكون ، بجهة : ابراج النايل سيتى -C2005- رملة بوالق-كورنيش النيل  - - - 

ايتوشو توبوالرس ايجيبت ال ال سى-ماروبينى -  1059  MARUBENI- ITOCHU TUBULARS EGYPT LLC    شركة  ،  لها

حقيق وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت مصلحة او تشترك باي

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  نين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوا
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، عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  102092برقم  25255223،قيدت فى  105550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ما يجوز لها ها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاون

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

-ل سيتىنشاطها. ، بجهة : ابراج الناي واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

12الدور -البرج الشمالى -C2005- رملة بوالق-كورنيش النيل  - - - 

شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة    M.W. MARIEN ام دبليو مارين -  1060

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  102652برقم  25255223،قيدت فى  25550555نشاطها.  ،رأس مالها   

عابدين-ش قصر النيل  33التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - - - 

امة إق -انشاء و تجهيز و تشغيل و اداره مركز االلعاب المائيه الترفيهيه -شركة  ،     M.W. MARIEN ام دبليو مارين -  1061

لنهرية من التلوث النيلية متكاملة الخدمات الالزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها ، بشرط الحفاظ على البيئة ا وتشغيل وإدارة المراسي

-1تأجير المعدات الالزمه لممارسه االلعاب المائيه من : -ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختص. 

 تملك و تشغيل اللنشات-الواح البارشوت )كيت سيرف (-3الواح الشراع )ويند سرف ( -2القوارب الشراعيه و التجديف و المميكنه 

انشاء و تجهيز و تشغيل و -، عن  102652برقم  25255223،قيدت فى  25550555و الوحدات البحريه القائمه   ،رأس مالها   

احي وتأمينها ، نيلية متكاملة الخدمات الالزمة لتشغيلها السيإقامة وتشغيل وإدارة المراسي ال -اداره مركز االلعاب المائيه الترفيهيه 

ير المعدات تأج-بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختص. 

الواح -3لواح الشراع )ويند سرف ( ا-2القوارب الشراعيه و التجديف و المميكنه -1الالزمه لممارسه االلعاب المائيه من : 

عابدين-ش قصر النيل  33تملك و تشغيل اللنشات و الوحدات البحريه القائمه ، بجهة : -البارشوت )كيت سيرف (  - - - 

ركز اقامة و تشغيل و ادارة م-شركة  ،  بالفعل و السابق الحصول لها على تراخيص    M.W. MARIEN ام دبليو مارين -  1062

وجه من  اعداد الدورات التدريبيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي-و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  ألعداد

لخارج الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ا

ية مع مراعاة احكام السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

، عن بالفعل و السابق الحصول  102652برقم  25255223،قيدت فى  25550555القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

وز للشركة اعداد الدورات التدريبيه يج-تنمية و تدريب الموارد البشرية. اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و -لها على تراخيص 

اونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تع

لك طبقاً الفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذعلى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

عابدين-ش قصر النيل  33ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة :   - - - 

رأس .  ،ليث عاصى خليل وشريكه   شركة  ،  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها -  1063

، عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  102642برقم  25255223،قيدت فى  3555550555مالها   

مدينه العبور -الحى االول  - 255منطقة ال  11551مربع  3نشاطها. ، بجهة : عقاررقم  - 

شركة     AGUILA FOR INVESTMENTS AND DEVELOPMENT COMPANY          اجيال لالستثمارات والتنمية -  1064

تربية جميع  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة.

ع أنواع ميأنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية ج

عدا  الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تقديم االستشارات في مجال الزراعه)فيما

شارات   ،رأس مالها االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االست

لة ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب 102656برقم  25255223،قيدت فى  0555055555  

تفريخ أو لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو ال

مين أو اللحوم. يع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسإنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية جم

مناسبة زيادةرأس تقديم االستشارات في مجال الزراعه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم ب

قطور -قرية نشيل  -العزيز سالمة المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : عزبة محمد عبد - 

شركة     AGUILA FOR INVESTMENTS AND DEVELOPMENT COMPANY          اجيال لالستثمارات والتنمية -  1065

من قانون سوق  22،  المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

المالية  ال والئحته التنفيذية( . تجارة وتوزيع المبيدات واالسمدة الزراعية والمحاصيل الزراعية تقديم االستشاراترأس الم
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االستحواذ وكذا والمحاسبية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و

الها   اق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في   ،رأس ماالستشارات المالية عن األور

، عن المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال  102656برقم  25255223،قيدت فى  0555550555

دة مال والئحته التنفيذية( . تجارة وتوزيع المبيدات واالسممن قانون سوق رأس ال 22األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

والدراسات  الزراعية والمحاصيل الزراعية تقديم االستشارات المالية والمحاسبية)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات

ت العاملة في راق المالية ألنشطة الشركاالمتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األو

قطور -قرية نشيل  -مجال األوراق المالية المنصوص عليها في ، بجهة : عزبة محمد عبد العزيز سالمة - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /    Diesel Tech for Supplies ديزل تك للتوريدات -  1066

موميةالتوريدات الع  

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

ولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزا  

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو  102349برقم  25255212،قيدت فى  65555550555تجارة السيارات   ،رأس مالها   

يةمسموح به قانونا / التوريدات العموم  

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

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

 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

مصر الجديده -صالح سالم -عمارات العبور 12تجارة السيارات ، بجهة :   - 

حضرات ة والبيطرية والحيوية والمستالتصنيع لدى الغير لألدوية البشري -شركة  ،     Bashter Pharma بشتر فارما -  1067

ور واالعشاب الطبية والمكمالت الغذائية والكيماويات الطبية وغير الطبية والبان االطفال والمنظفات الصناعية والمبيدات والعط

ية والحيوية رتجاره وتوزيع االدويه البشرية والبيط -الطبية والمطهرات واألجهزة الطبية وتغليف وتعبئه كل ما سبق لدى الغير 

المبيدات والعطور والمستحضرات الطبية والمكمالت الغذائيه والكيماويات الطبية وغير الطبية والبان االطفال والمنظفات الصناعية و

التصنيع  -، عن  101225برقم  25255254،قيدت فى  255550555واالعشاب الطبية والمطهرات واالجهزة   ،رأس مالها   

غير الطبية والبان البشرية والبيطرية والحيوية والمستحضرات الطبية والمكمالت الغذائية والكيماويات الطبية ولدى الغير لألدوية 

ا سبق لدى االطفال والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور واالعشاب الطبية والمطهرات واألجهزة الطبية وتغليف وتعبئه كل م

ت الطبية وغير البيطرية والحيوية والمستحضرات الطبية والمكمالت الغذائيه والكيماوياتجاره وتوزيع االدويه البشرية و -الغير 

ش هارون 21الطبية والبان االطفال والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور واالعشاب الطبية والمطهرات واالجهزة ، بجهة : 

مصر الجديده -الرشيد   - 

ئية شركة  ،  الطبية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الخاصةبالصناعات الدوا   Bashter Pharma بشتر فارما -  1068

 والغذائية والمستلزمات الطبية

لتي ها او ايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

حقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتل
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ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن الطبية والمواد  101225برقم  25255254،قيدت فى  255550555زمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   التراخيص الال

 الخام ومواد التعبئة والتغليف الخاصةبالصناعات الدوائية والغذائية والمستلزمات الطبية

ها او التي ي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها الت

حقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتل

ل على كافة شركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال

مصر الجديده -ش هارون الرشيد 21التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  التوريدات العمومية   Omega Print اوميجا برنت لمعدات و مستلزمات الطباعه -  1069

 تجاره مستلزمات و معدات الطباعه

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

اطها.  نين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوا

، عن التوريدات العمومية 101222برقم  25255250،قيدت فى  95550555،رأس مالها     

 تجاره مستلزمات و معدات الطباعه

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

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

اطها. ، لقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

النزهه-ش صالح جالل  9بجهة :  - 

 . شركة  ،  االستثمار والتسويق العقارى   PORTO FINO INVESTMENTS بورتو فينو انفستمنتس -  1070

 .بيع وشراء وتقسيم االراضى والعقارات

يشترطاضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األر  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305وزراء رقم فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس ال  

 .التوكيالت التجاريه

، عن االستثمار والتسويق  101262برقم  25255250،قيدت فى  2555555550555تلتزم الشركه باحكام   ،رأس مالها    -

 . العقارى

 .بيع وشراء وتقسيم االراضى والعقارات

يشترطالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي ب  
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ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305رقم  فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء  

 .التوكيالت التجاريه

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -البنفسج  452 -الدور االرضى  - 1تلتزم الشركه باحكام ، بجهة : شقه  -  - 

فى شان تنظيم  1922لسنه  125شركة  ،  القانون رقم    PORTO FINO INVESTMENTS بورتو فينو انفستمنتس -  1071

 اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس

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

م القوانين المنظمة لهذا الغرضال يخل باحكا  . 

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية

 .الوساطة التجارية

 .الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل

تتقديم االستشارات الفنيه واالقتصادية والهندسية فى مجال العقارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارا  

فى  1922لسنه  125، عن القانون رقم  101262برقم  25255250،قيدت فى  2555555550555راسات   ،رأس مالها   والد

 شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس

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

ل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضال يخ  . 

 .المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة

 .التوريدات العمومية

 .الوساطة التجارية

 .الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل

تاتقديم االستشارات الفنيه واالقتصادية والهندسية فى مجال العقارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشار  

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -البنفسج  452 -الدور االرضى  - 1والدراسات ، بجهة : شقه   - 

تحواذ شركة  ،  المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالس   PORTO FINO INVESTMENTS بورتو فينو انفستمنتس -  1072

 وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة   

 .اقامة وتجهيز وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية

 .اقامة وتجهيز و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 356 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

االعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئيةالدعاية و . 

، عن  101262برقم  25255250،قيدت فى  2555555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

 المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22شركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة ال  

 .اقامة وتجهيز وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية

 .اقامة وتجهيز و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(

عالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئيةالدعاية واال . 

القاهره الجديده -التجمع الخامس  -البنفسج  452 -الدور االرضى  - 1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : شقه   

- 

كات و غيرها التي شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشر   PORTO FINO INVESTMENTS بورتو فينو انفستمنتس -  1073

 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

برقم  25255250،قيدت فى  2555555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

شركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها، عن باي وجه من الوجوه مع ال 101262  

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

ى الشركة ت السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا

 -التجمع الخامس  -البنفسج  452 -الدور االرضى  - 1الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

 - القاهره الجديده

شركة  ،     SNS MARKETING                   SOLUTIONS  اس ان اس للخدمات                              التسويقية -  1074

 الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية

 ً  التسويق فيما هو مسموح به قانونا

 االنتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية

 إقامة وتنظيم المعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة وفيما عدا المعارض السياحية(

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

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

، عن الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية 151019برقم  25255256،قيدت فى  205550555  

 ً  التسويق فيما هو مسموح به قانونا

 االنتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية

 إقامة وتنظيم المعارض )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة وفيما عدا المعارض السياحية(

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 357 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

دار  122:  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ، بجهة

أول -جديدة القاهرة ال -التجمع االول  -القرنفل  -مصر  - 

 -شركة  ،  في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.    Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  1075

إقامة  -معنية إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول على ترخيص من الجهات ال

يص من الجهات شغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخأو إدارة وت

دعم علوم مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي ت -المعنية وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون. 

برقم  25255219،قيدت فى  25555550555نولوجيا الحديثة .   ،رأس مالها   الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التك

تقديم إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات و -، عن في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  102499

تشغيل وصيانة محطات وشبكات إقامة أو إدارة و -خدمات القيمة المضافةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية 

عة والتليفزيون. االتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعيةبعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك اإلذا

روعات مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومش -

مدينه نصر -ش احمد تيسير -الدور الثانى فوق االرضى  -4جناح رقم  2كنولوجيا الحديثة . ، بجهة : مشروع المروة الت - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل  -شركة  ،     Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  1076

طويرها. وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتإنشاء  -تكنولوجيا المعلومات . 

بيانات  إلى األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة و -حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. -

توزيع فيما هو التجارة العامة و ال -صيانة برامج الحاسب االلى -فني .محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي وال

، عن  102499برقم  25255219،قيدت فى  25555550555االستيراد والتصدير والتوكيالت   ،رأس مالها   -مسموح به قانونا 

دراسات شاء وإدارة مراكز االستشارات والإن -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات .  -

 األنشطة -حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. -المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. 

 مي والثقافيالمتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العل

توكيالت ، بجهة االستيراد والتصدير وال-التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -صيانة برامج الحاسب االلى -والفني .

مدينه نصر -ش احمد تيسير -الدور الثانى فوق االرضى  -4جناح رقم  2: مشروع المروة  - 

 1922لسنه  125شركة  ،  التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم    Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  1077

ق فى فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى ح 1922لسنه  121والقانون رقم 

ن ختصة وبما ال يخل باحكام القوانيمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات الم

عماال المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ا

 25255219،قيدت فى  25555550555شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125، عن التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  102499قم بر

ى التراخيص المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عل

ا لمختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لهالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ا

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

مدينه نصر -ش احمد تيسير -انى فوق االرضى الدور الث -4جناح رقم  2غرضها في مصر او في ، بجهة : مشروع المروة  - 

شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او    Initium Solutions اينيتيوم للحلول المعلوماتية -  1078

السارية وعلى  وائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل

برقم  25255219،قيدت فى  25555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ن و الئحته ، عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو 102499

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

مدينه نصر -ش احمد تيسير -الدور الثانى فوق االرضى  -4جناح رقم  2نشاطها. ، بجهة : مشروع المروة  - 

ابلة استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها ق  وادى الصحفيين للزراعة الحديثة   شركة  ، -  1079

تصالح لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االس

اررئيس الصادربها قرواالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم 

 25255223،قيدت فى  25555550555السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 358 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي ، 102025برقم 

دم طرق الري المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

 2552لسنة  305ق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناط

مين تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التس 2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم 

الوايلى -العباسيه -شارع صالح ذو الفقار 11أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن ، بجهة :   - 

بيض أو وادى الصحفيين للزراعة الحديثة   شركة  ،  والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج ال -  1080

لسنه  125نون رقم التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القا

ة اى فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشرك 1922لسنه  112والقانون رقم  1922

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

، عن  102025برقم  25255223،قيدت فى  55555505552القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة   ،رأس مالها   

ستيراد والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . اال

فى شان سجل  1922لسنه  112والقانون رقم  1922لسنه  125والتصدير والتوكيالت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ى التراخيص المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عل

 شارع 11الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة ، بجهة : 

الوايلى -العباسيه -صالح ذو الفقار  - 

طه التجاريه. وادى الصحفيين للزراعة الحديثة   شركة  ،  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. الوسا -  1081

و تشترك باي ا مصلحة االقيام باعمال تنسيق و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )الالند سكيب(.يجوز للشركة ان تكون له

و في وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

تنفيذيةالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال  

، عن والتوزيع فيما هو مسموح  102025برقم  25255223،قيدت فى  25555550555مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها    مع

الالند به قانونا. التوريدات العمومية. الوساطه التجاريه. القيام باعمال تنسيق و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )

هةباعمالها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبي سكيب(.يجوز للشركة ان تكون لها

يها او تلحقها او 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 التنفيذية

الوايلى -العباسيه -شارع صالح ذو الفقار 11مراعاة احكام القوانين ، بجهة : مع   - 

شركة  ،  تجارة وتوزيع االدوية ومستحضرات التجميل    BIOPHAR PHARMACUTICAL بايوفار فارماسيوتيكال -  1082

 والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية واالغذية الخاصة والمطهرات

ية واالدوية البيطرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغيروالمبيدات الحشر  

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   

برقم  25255223،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة   ،رأس مالها   

 ، عن تجارة وتوزيع االدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية واالغذية الخاصة 102616

 والمطهرات

 والمبيدات الحشرية واالدوية البيطرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

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  

شبرا -شارع احمد حلمي  126تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 359 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   BIOPHAR PHARMACUTICAL بايوفار فارماسيوتيكال -  1083

برقم  25255223،قيدت فى  055550555ى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   الشركة الحصول عل

ة نشاطها. ، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر 102616

شبرا -شارع احمد حلمي  126، بجهة :   - 

لالزمة شركة  ،  و تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص ا   EPN اى بى ان -  1084

 لكل معرض على

اعمالها حده. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة ب

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

كة الحصول على بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

، عن و تنظيم  102416برقم  25255219،قيدت فى  1555550555ها   كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مال

 المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على

ا اعمالهحده. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة ب

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

كة الحصول على بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

وسط البلد-شارع الخضراوى من شارع محمود بسيونى 3يص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : كافة التراخ  - 

تشغيل مصنع شريف حسن حسن شريف وشريكته   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. اقامة و -  1085

اعية والمنتجات الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزر لتصنيع الزيتون المخلل والمخالالت بكافة انواعها.اقامة وتشغيل

الت الزراعية. الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاص

اعاة احكام اس البالستيك.مع مراقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم الرى الحديث واجهزة ومستلزمات الرى بالتنقيط واالكي

، عن اقامة  102421برقم  25255219،قيدت فى  3555550555القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

ل ة انواعها.اقامة وتشغيوتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون المخلل والمخالالت بكاف

ة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها. اقام

حديث واجهزة محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم الرى ال

 - 095: قطعة  ياس البالستيك.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهةومستلزمات الرى بالتنقيط واالك

مدينه السادات -المنطقة السكنية الخامسة  - 

ا.  ،رأس شريف حسن حسن شريف وشريكته   شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه -  1086

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  102421برقم  25255219،قيدت فى  5355555055مالها   

مدينه السادات -المنطقة السكنية الخامسة - 095نشاطها. ، بجهة : قطعة   - 

 الزيات كو للتصميمات الهندسية   شركة  ،  شبيهةباعمالها -  1087

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102423برقم  25255219،قيدت فى  5555505551الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن شبيهةباعمالها

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

ى الشركة وائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل

الحي  -أ ش محمود محمد فريد من ش عمربن الخطاب  153الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

القاهرة الجديدة -الدور االرضي  -الرابع   - 

 الزيات كو للتصميمات الهندسية   شركة  ،  اعداد التصميمات الهندسية -  1088



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 360 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 مقاوالت االنشاءات -

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

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

 التوريدات العمومية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

، عن اعداد التصميمات الهندسية 102423برقم  25255219،قيدت فى  1555550555  

 مقاوالت االنشاءات -

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

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22مادة المنصوص عليها في ال ) . 

 التوريدات العمومية

أ ش  153يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : 

لجديدةالقاهرة ا -الدور االرضي  -الحي الرابع  -محمود محمد فريد من ش عمربن الخطاب   - 

 -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -شركة  ،     AMD  GROUP FOR  DEVELOPMENT  ايه ام دى جروب للتنمية -  1089

الستثمار إنشاء الجامعات . إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية . ا

شركة ة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.يجوز للالعقارى . إنشاء وإدار

عاونها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد ت

،قيدت فى  2555555550555ان تندمج في الهيئات   ،رأس مالها   على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

صة إنشاء الجامعات . إقامة وتشغيل المستشفيات المتخص -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -، عن  102052برقم  25255219

ات إدارة مراكز االستشارات والدراسأو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية . االستثمار العقارى . إنشاء و

وجوه مع المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال

لها ما يجوز الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

المعادى - 35وحدة -ميدان الحرية-101شارع  19ان تندمج في الهيئات ، بجهة :   - 

ك شركة  ،  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذل   AMD  GROUP FOR  DEVELOPMENT  ايه ام دى جروب للتنمية -  1090

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

، عن السالفة او  102052برقم  25255219،قيدت فى  2555555550555شاطها.  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة ن

السارية وعلى  تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات

المعادى - 35وحدة -ميدان الحرية-101شارع  19اطها. ، بجهة : الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  - 

 -: 22شركة  ،  انشطه داخل قانون    viva frites for food  industrials company فيفا فريتس للصناعات الغذائيه -  1091

ع وتعبئه وتجهيز مصنع لتصنياقامه وتشغيل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتجميد وتعبئه البطاطس النصف مقليه . 

انون تلتزم الشركه بأحكام الق -التوكيالت التجاريه  -التوريدات العموميه  -: 22وتجميد الخضروات والفاكهه . انشطه خارج قانون 

 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها اال بعد 1922لسنه 125رقم 

صول على التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمه   ،رأس مالها   الح

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز  -: 22، عن انشطه داخل قانون  102013برقم  25255219،قيدت فى  35555550555

لفاكهه . انشطه خارج شغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتجهيز وتجميد الخضروات وااقامه وت -وتجميد وتعبئه البطاطس النصف مقليه . 

فى شأن تنظيم اعمال  1922لسنه 125تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم  -التوكيالت التجاريه  -التوريدات العموميه  -: 22قانون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 361 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ه غرضها د الحصول على التراخيص الالزمه لمزاولالوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها اال بع

بمدينه السادات -المنطقه الصناعيه السادسه  6149من الجهات المختصه وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمه ، بجهة : القطعه رقم   

- 

لهذا الغرض . مع االلتزام  شركة  ،    viva frites for food  industrials company فيفا فريتس للصناعات الغذائيه -  1092

تشترك باى  بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او

و فى وجهمن الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا

تنفيذيه مع مراعاه رج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته الالخا

س مالها   احكام القوانين واللوائح و القرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،رأ

، عن لهذا الغرض . مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى  102013برقم  25255219دت فى ،قي 35555550555

ات وغيرها مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجهمن الوجوه مع الشرك

دمج فى ى تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تنالتى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها عل

اللوائح و القرارات الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين و

المنطقه الصناعيه  6149ا ، بجهة : القطعه رقم الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطه

بمدينه السادات -السادسه   - 

ى شركة  ،  شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق ف   MIRA PHARMA ميره فارما -  1093

ن تصة وبما ال يخل باحكام القوانيمزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المخ

اعماال  المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

او  الفةشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

، عن شان  102039برقم  25255219،قيدت فى  15550555تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   ،رأس مالها   

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

ة او صة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحلمزاولة غرضها من الجهات المخت

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

، بجهة : شقه  او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

النزهه الجديده -شارع الفاروق متفرع من محور طه حسين  2 -الدور الثانى  - 4  - 

 -النزهه

ية وعلى ارشركة  ،  و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس   MIRA PHARMA ميره فارما -  1094

برقم  25255219،قيدت فى  15550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

افة ، عن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك 102039

النزهه  -شارع الفاروق متفرع من محور طه حسين  2 -الدور الثانى  - 4، بجهة : شقه التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 - الجديده

 -النزهه

لة لالستزراع. جولدن سرفيس للمواد الغذائية   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب -  1095

 واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىالحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 

لغذائيةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد ا . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 362 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .التوريدات العمومية

 .توريد المواد الغذائية

 .التصدير

، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق  102002برقم  25255219،قيدت فى  055550555اقامة وتشغيل   ،رأس مالها   

 األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط

ىأن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم   

2008 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

 .التوريدات العمومية

 .توريد المواد الغذائية

 .التصدير

النزهه -تعاونيات شيراتون  39 - 1الدور  - 4اقامة وتشغيل ، بجهة : شقة  - 

ت )عدا جولدن سرفيس للمواد الغذائية   شركة  ،  وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبا -  1096

يع أنواعالكحولية( وتقديم جم  

 .المأكوالت والتيك اواى

 .ادارة ساحات انتظار السيارات

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  

،قيدت فى  055550555تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

يم جميع ارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقد، عن واد 102002برقم  25255219

 أنواع

 .المأكوالت والتيك اواى

 .ادارة ساحات انتظار السيارات

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   

تعاونيات  39 - 1الدور  - 4تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : شقة 

النزهه -شيراتون  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 363 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

اخيص ولدن سرفيس للمواد الغذائية   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترج -  1097

، عن واللوائح والقرارات السارية  102002برقم  25255219،قيدت فى  055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -تعاونيات شيراتون  39 - 1الدور  - 4لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

 -النزهه

 هاندريد لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة   شركة  ،  المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة -  1098

 . االستثمار العقارى

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

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

، عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة 102060برقم  25255219،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

 . االستثمار العقارى

ات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهيجوز 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

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

مصر الجديده -شارع الحجاز - 190عقار  -الدور الثاني  - 2نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

 شركة  ،  التصدير   Golden Orient جولدن أورينت للتصدير والتوكيالت التجارية -  1099

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125كام القانون رقم تلتزم الشركه باح  

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

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

بقةتيش الفني على مختلف أنواع البضائع من حيث الصفة والصنف والمواصفات ومطاالقيام بأعمال المراقبة والتف -  

 الشروط المتعاقد عليها

،  102246برقم  25255220،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه   ،رأس مالها   

 عن التصدير

 التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام 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

 364 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 .باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

بقةل المراقبة والتفتيش الفني على مختلف أنواع البضائع من حيث الصفة والصنف والمواصفات ومطاالقيام بأعما -  

 الشروط المتعاقد عليها

المنطقة الحادية  -حي السبع عمارات  - 342عمارة  - 2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ، بجهة : شقة 

مدينه السادات -عشر  - 

أورينت للتصدير والتوكيالت التجاريةجولدن  -  1100  Golden Orient    شركة  ،  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  

ى الشركة حكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً أل

،  102246برقم  25255220،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ةباعمالهاعن 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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المنطقة الحادية  -حي السبع عمارات  - 342عمارة  - 2ة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة الحصول على كاف

مدينه السادات -عشر  - 

 شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   ocean elements egypt اوشن ايلمنتس ايجيبت -  1101

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

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102222برقم  25255220،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

الغردقه-الهضبه الجنوبيه-شارع المهندس احمدرأفت  0نشاطها. ، بجهة : فيال  - 

اداره و تشغيل و تملك مراكز الغوص و االكوا سنتر و -شركة  ،      ocean elements egypt اوشن ايلمنتس ايجيبت -  1102

 االنشطه البحريه و االلعاب المائيه

- السفارىاداره و تملك و تشغيل يخوت   

 اداره و تملك و تشغيل الوحدات البحريه القائمه بالفعل و السابق الحصول لها على تراخيص-

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 ,  

اداره و تشغيل و تملك مراكز -، عن  102222برقم  25255220،قيدت فى  155550555تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

 الغوص و االكوا سنتر و االنشطه البحريه و االلعاب المائيه

 اداره و تملك و تشغيل يخوت السفارى-

 اداره و تملك و تشغيل الوحدات البحريه القائمه بالفعل و السابق الحصول لها على تراخيص-

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

 365 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

يها اوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو  

الغردقه-الهضبه الجنوبيه-شارع المهندس احمدرأفت  0تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : فيال  - 

 -رنت التسويق االلكتروني عبر االنت -التجارة اإللكترونية عبر االنترنت  -شركة  ،     M GOURMET إم جورميه -  1103

رها التي تصميم تطبيقات الهاتف المحمول يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي

ي الهيئات قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فتزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي 

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

 25255219،قيدت فى  15555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها    وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

الهاتف المحمول  تصميم تطبيقات -التسويق االلكتروني عبر االنترنت  -التجارة اإللكترونية عبر االنترنت  -، عن  102023برقم 

ها او التي تي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

التجمع الخامس -شارع التسعين الجنوبي  - 311التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : بلوك   - 

 تجاره الجمله والتجزئه -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك  - 22الفرسان بالست   شركة  ،  : انشطه قانون  -  1104

راعاة ما ورد بقرار عمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مبالمناطق النائية والمجتمعات ال

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 2552لسنة  305رئيس الوزراء رقم   

فراد لتزم الشركة بأالتوكيالت التجارية ت-استيراد خامات البالستيك - 22. : انشطه خارج قانون  2552لسنه  306العربيه رقم  .

،قيدت فى  25555550555حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار تلتزم   ،رأس مالها   

المناطق تجاره الجمله والتجزئه ب -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك  - 22، عن : انشطه قانون  102042برقم  25255219

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

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 2552لسنة  305الوزراء رقم   

فراد تلتزم الشركة بأ التوكيالت التجارية-استيراد خامات البالستيك - 22. : انشطه خارج قانون  2552لسنه  306العربيه رقم  .

مصر  -ميدان الحجاز  -ش الحجاز  222حسابات مالية ومركز مالي مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار تلتزم ، بجهة : 

 - الجديدة

فى شان سجل  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125الفرسان بالست   شركة  ،  الشركه باحكام القانون رقم  -  1105

ى التراخيص مستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول علال

باي وجه  الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تشترك

ي الخارج ا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فمن الوجوه مع الشركات و غيره

، عن الشركه باحكام القانون  102042برقم  25255219،قيدت فى  25555550555,كما يجوز لها ان تندمج فيها   ،رأس مالها   

سيس ل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأفى شان سج 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125رقم 

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

اال شبيهة غيرها التي تزاول اعمباحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

 -ش الحجاز  222باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها ، بجهة : 

مصر الجديدة -ميدان الحجاز   - 

الخالل احكام نون و الئحته التنفيذية دون االفرسان بالست   شركة  ،  او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القا -  1106

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

حته ، عن او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئ 102042برقم  25255219،قيدت فى  25555550555

مة لمباشرة التنفيذية دون االخالل احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالز

مصر الجديدة -ميدان الحجاز  -ش الحجاز  222نشاطها. ، بجهة :   - 

لة لخدمة وغسيل السيارات )كار كير(شركة  ،  اقامة وتشغيل مغس   Go Fast جو فاست لخدمات وتنظيف السيارات -  1107  

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

 366 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

السيارات  ، عن اقامة وتشغيل مغسلة لخدمة وغسيل 102053برقم  25255219،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 )كار كير(

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

النزهه -ش حسني العشماوي 19 -الدور الرابع  - 2نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

شركة  ،  مع مراعاة احكام    delta power egypt for construction -- DPEC دلتا باور ايجيبت للمقاوالت دبيك -  1108

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

ئح والقرارات السارية وعلى ، عن مع مراعاة احكام القوانين واللوا 102032برقم  25255219،قيدت فى  12555550555

التجمع -النرجس عمارات -الدور االول -1الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه رقم 

 - الخامس

- المقاوالت العامه-شركة  ،     delta power egypt for construction -- DPEC دلتا باور ايجيبت للمقاوالت دبيك -  1109

-كهرباء مقاوالت اعمال شبكات توزيع ال-مقاوالت الهياكل المعدنيه و الصهارج -مقاوالت االعمال الكهروميكانيكيه و التركيبات 

ر واالستكشاف مقاوالت اعمال الحفر و الطرق و الكبارى و شبكات الصرف الصحى تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحف

ر العميقة الالزمة حفر آبار المياه واآلبار غي -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية - -بترول وتنشيطها صيانة آبار ال-وتشمل :

،قيدت فى  12555550555معالجة األسطح   ،رأس مالها    -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -ألغراض البترول .

يه و مقاوالت الهياكل المعدن-مقاوالت االعمال الكهروميكانيكيه و التركيبات -عامه المقاوالت ال-، عن  102032برقم  25255219

قديم مقاوالت اعمال الحفر و الطرق و الكبارى و شبكات الصرف الصحى ت-مقاوالت اعمال شبكات توزيع الكهرباء -الصهارج 

الحفر والمضخات  صيانة معدات- -ر البترول وتنشيطها صيانة آبا-الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 -صيانة األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر وال -حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . -البترولية 

التجمع الخامس-النرجس عمارات -الدور االول -1معالجة األسطح ، بجهة : شقه رقم   - 

 -شركة  ،  من الترسيبات    delta power egypt for construction -- DPEC دلتا باور ايجيبت للمقاوالت دبيك -  1110

يل محطات و شبكات الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي اقامه و تشغ -الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج 

طاقه انشاء و اداره محطات ال-تجاره اجهزه التكييف و التبريد و المواد الغذائيه -حى مقاوالت اعمال الصرف الص-مياه الصرف 

صلحة. ويشترط الشمسيه استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المست

   زراع, وأن تستخدم طرق الري   ،رأس مالهافي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالست

يب الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأناب -، عن من الترسيبات  102032برقم  25255219،قيدت فى  12555550555

-لصحى رف امقاوالت اعمال الص-الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي اقامه و تشغيل محطات و شبكات مياه الصرف  -األنتاج 

المرافق انشاء و اداره محطات الطاقه الشمسيه استصالح وتجهيز األراضي ب-تجاره اجهزه التكييف و التبريد و المواد الغذائيه 

ألراضي مخصصة األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ا

التجمع الخامس-النرجس عمارات -الدور االول -1ستزراع, وأن تستخدم طرق الري ، بجهة : شقه رقم ألغراض االستصالح واال  - 

شركة  ،  الحديثة فى    delta power egypt for construction -- DPEC دلتا باور ايجيبت للمقاوالت دبيك -  1111

وقراررئيس  2552لسنة  305راررئيس الوزراء رقم االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها ق

2552لسنة   306الجمهورية رقم   
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يبات و مقاوالت التشط-إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .  -

دير و جاره مواد البناء و االسمنت و االخشاب التصالديكور التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على االخص ت

،قيدت فى  12555550555، في شأن تنظيم   ،رأس مالها   1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 ا قراررئيس، عن الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربه 102032برقم  25255219

2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305الوزراء رقم   

يبات و مقاوالت التشط-إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .  -

دير و ص تجاره مواد البناء و االسمنت و االخشاب التصالديكور التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على االخ

النرجس -الدور االول -1، في شأن تنظيم ، بجهة : شقه رقم 1922لسنه  125التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

التجمع الخامس-عمارات   - 

 المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت إنتاج -شركة  ،     HAROUN LIMITED هارون ليمتيد للبرمجيات -  1112

ارة مركز إقامة وتشغيل وإد• إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات . -وصورة وبيانات. 

ستغالل ا -دات العمومية. التوري -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. -إلعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية. 

والقانون  1922لسنه  125العالمات التجارية)الفرانشيز( االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 -، عن  102421برقم  25255212،قيدت فى  21555550555فى شان سجل المستوردين   ،رأس مالها    1922لسنه  121رقم 

ن ومراكزنقل إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثي-المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إنتاج

فيما هو  التجارة العامة والتوزيع -إقامة وتشغيل وإدارة مركز إلعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية. • تكنولوجيا المعلومات . 

التجارية تلتزم  استغالل العالمات التجارية)الفرانشيز( االستيراد والتصدير والتوكيالت -دات العمومية. التوري -مسموح به قانونا.

ش ابراهيم  2فى شان سجل المستوردين ، بجهة :  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125الشركه باحكام القانون رقم 

كومشبين ال -فؤاد المتفرع من جمال عبد الناصر البحرى   - 

كة شركة  ،  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشر   HAROUN LIMITED هارون ليمتيد للبرمجيات -  1113

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

كون لها مصلحة او امة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعادة تدوير الزيوت والبالستيك. يجوز للشركة ان تالقوانين المنظمة لهذا الغرض اق

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

برقم  25255212،قيدت فى  21555550555الفة   ،رأس مالها   مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

ى ، عن وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول عل 102421

مصنع  ض اقامة وتشغيلالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغر

ركات و لتصنيع وإعادة تدوير الزيوت والبالستيك. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

شبين الكوم -ش ابراهيم فؤاد المتفرع من جمال عبد الناصر البحرى  2السالفة ، بجهة :  في الهيئات  - 

شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به    Alzamile Group الزاملي جروب للتجارة والتوريدات العمومية -  1114

حة او تشترك باي ليموزين والنقل السياحي يجوز للشركة ان تكون لها مصلتأجير السيارات فيما عدا ال -التوريدات العمومية  -قانونا 

او في  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر

تنفيذية مع ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته الالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

،  102440برقم  25255212،قيدت فى  1555550555مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

نقل السياحي الليموزين وال تأجير السيارات فيما عدا -التوريدات العمومية  -عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

و ذلك  لحقها بهاقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

 25لشباب طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : اسكان ا

مدينه العبور - 2شقة  - 139عمارة  -متر - 

على كافة التراخيص  شركة  ،  الشركة الحصول   Alzamile Group الزاملي جروب للتجارة والتوريدات العمومية -  1115

، عن الشركة الحصول على كافة  102440برقم  25255212،قيدت فى  1555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مدينه العبور - 2شقة  - 139عمارة  -متر 25التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : اسكان الشباب  - 
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تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج  -: 22شركة  ،   انشطة قانون    ROOS رؤوس لالنتاج الحيوانى -  1116

ريخ أو إنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التف

ة شبه جزيرة مناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقالبيض أو التسمين أو اللحوم. تجاره الجمله والتجزئه بال

ومراعاه قرار رئيس جمهوريه  2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

، عن انشطة قانون  102460رقم ب 25255212،قيدت فى  25555550555،رأس مالها      2552لسنه  306مصر العربية رقم 

ع الدواجن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنوا -: 22

المناطق النائية والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تجاره الجمله والتجزئه ب

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

 -الدور االرضى  - 1، بجهة : شقة  2552لسنه  306ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  2552لسنة  305رقم 

القاهره الجديدة -التجمع االول  -ى البنفسج ح - 032قطعه   - 

الجات اقامة وتشغيل الث -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف ومكوناتها  -شركة  ،     ROOS رؤوس لالنتاج الحيوانى -  1117

امع حفظ اويات، وصوالخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها ومحطات الح

22انشطة خارج قانون  -وتخزين الغالل :- 

لشركة ان التوريدات العمومية مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز ل -

ضها   تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

 -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف ومكوناتها  -، عن  102460برقم  25255212،قيدت فى  25555550555،رأس مالها   

ها ومحطات اقامة وتشغيل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميد

22انشطة خارج قانون  -الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغالل :- 

لشركة ان التوريدات العمومية مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز ل -

ضها ، تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

القاهره الجديدة -التجمع االول  -حى البنفسج  - 032قطعه  -ى الدور االرض - 1بجهة : شقة   - 

قها شركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلح   ROOS رؤوس لالنتاج الحيوانى -  1118

ركة الحصول لوائح والقرارات السارية وعلى الشبها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية دون االخالل احكام القوانين وال

، عن في  102460برقم  25255212،قيدت فى  25555550555على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

يذية دون تنفمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

طها ، بجهة : االخالل احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشا

القاهره الجديدة -التجمع االول  -حى البنفسج  - 032قطعه  -الدور االرضى  - 1شقة   - 

رية شراء وبيع وتأجير وامتالك االراضي والوحدات السكنية والتجا  العصري لشراء وتقسيم االراضي   شركة  ، -  1119

 واالدارية والترفيهية والطبية والفندقية والصناعية

 والورش والمخازن بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشآت

والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغاللها عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه  

 لحسابها او لحساب الغير

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 التسويق العقاري -

ء وبيع وتأجير وامتالك االراضي ، عن شرا 102409برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555،رأس مالها      -

 والوحدات السكنية والتجارية واالدارية والترفيهية والطبية والفندقية والصناعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 369 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 والورش والمخازن بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشآت

جاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغاللهاعليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والت  

 لحسابها او لحساب الغير

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية -

 التسويق العقاري -

امسالتجمع الخ -ش التسعين الجنوبي  -المنطقة االولى  -الحي االول  26، بجهة :  -  - 

 العصري لشراء وتقسيم االراضي   شركة  ،  التطوير العقاري -  1120

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس ومعاهد التعليم الفني وحضانات االطفال

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555رة نشاطها.  ،رأس مالها   الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش

، عن التطوير العقاري 102409  

 اقامة وتشغيل وادارة المدارس ومعاهد التعليم الفني وحضانات االطفال

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

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

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

التجمع  -ش التسعين الجنوبي  -المنطقة االولى  -الحي االول  26لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الحصول على كافة ا

 - الخامس

التوكيالت  -التوريدات العمومية  -شركة  ،     Carenova Industry And Investment كارنوفا للصناعة واالستثمار -  1121

ق فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى ح 1922لسنه  125ون رقم التجارية تلتزم الشركه باحكام القان

انين فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القو

لألنشطة الوارده بقانون االستثمارالمنظمة لهذا الغرض. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

التوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام  -التوريدات العمومية  -، عن  101292برقم  25255254،قيدت فى  055550555

 بعد فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال 1922لسنه  125رقم  القانون

مع  الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

نشطة الوارده بقانون االستثمارافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لأل  

وم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : البدر

المنطقة -الورش  -منطقة الصناعات الصغيرة  044بالقطعةرقم    

القاهرة الجديدة -التجمع الثالث  -الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 370 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

شركة  ،  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك    CLOVE AND MINT INVESTMENT كلوف أند مينت لالستثمار -  1122

ل على كافة ح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائ

، عن السالفة او تشتريها  101222برقم  25255250،قيدت فى  165550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

على الشركة قرارات السارية واو تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال

 -مساكن شيراتون  - 1126مربع  16عمارة  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى 

 -النزهه

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة • شركة  ،     CLOVE AND MINT INVESTMENT كلوف أند مينت لالستثمار -  1123

حكام القانون رقم التوكيالت التجارية.تلتزم الشركةبأ• التوريدات العمومية. • إدارة المشروعات عدا االدارة الفندقية. • افتريات. والك

صول في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الح 1922لسنة  125

ح زاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. استصالعلى التراخيص الالزمة لم

،قيدت فى  165550555وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع   ،رأس مالها   

• ية. إدارة المشروعات عدا االدارة الفندق• الكافتريات. إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة و• ، عن  101222برقم  25255250

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية،  1922لسنة  125التوكيالت التجارية.تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم • التوريدات العمومية. 

 لمزاولة غرضها من الجهات وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة

جعلها قابلة المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت

النزهه -مساكن شيراتون  - 1126مربع  16عمارة  -لالستزراع. واستزراع ، بجهة : الدور االرضى  - 

ثماركلوف أند مينت لالست -  1124  CLOVE AND MINT INVESTMENT   ن شركة  ،  األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتي

اع وليس الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزر

لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552 لسنة 305الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  2552

أس مالها   شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   ،ر

ي ، عن األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراض 101222برقم  25255250،قيدت فى  165550555

فيما عدا  مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

.يجوز للشركة ان  2552لسنة   306وقراررئيس الجمهوريةرقم  2552سنة ل 305المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 

ها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاون

 - 1126مربع  16عمارة  -ور االرضى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة : الد

النزهه -مساكن شيراتون  - 

 Saber Amer Co.For Urban&Industrial صابر عامر للتنمية العمرانية والصناعية إس. ايه. جى. إم -  1125

Development SAGM    تشارات واالسشركة  ،  المقاوالت العامة. تقديم االستشارات الهندسية)فيما عدا االستشارات القانونية

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنش

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية(. اعداد التصميمات  22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

هو مسموح به  سية. ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقية.االستثمار العقارى. التسويق العقارى. التجارة العامة والتوزيع فيماالهند

، عن المقاوالت العامة. تقديم االستشارات  101202برقم  25255250،قيدت فى  15555550555قانونا.   ،رأس مالها   

ستحواذ وكذا انونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالالهندسية)فيما عدا االستشارات الق

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

ارى. التسويق ت الهندسية. ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقية.االستثمار العقسوق رأس المال والئحته التنفيذية(. اعداد التصميما

الساحل -الخلفاوى  -شارع احمد العوامرى  2العقارى. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. ، بجهة :   - 

 Saber Amer Co.For Urban&Industrial صابر عامر للتنمية العمرانية والصناعية إس. ايه. جى. إم -  1126

Development SAGM    .125ون رقم تلتزم الشركةباحكام القان -شركة  ،  التوريدات العمومية. التصدير والتوكيالت التجارية 

ل على فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصو 1922لسنه 

نفيذ خيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. أعمال إدارة التالترا

امة وتشغيل للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع. اق

، عن التوريدات العمومية.  101202برقم  25255250،قيدت فى  15555550555رأس مالها   ،   CNCمصنع لتصنيع ماكينات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 371 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية، وال  1922لسنه  125تلتزم الشركةباحكام القانون رقم  -التصدير والتوكيالت التجارية. 

تصة لتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المخينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على ا

فق على وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرا

شارع احمد  2، بجهة :  CNCاختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات

الساحل -الخلفاوى  -العوامرى   - 

 Saber Amer Co.For Urban&Industrial صابر عامر للتنمية العمرانية والصناعية إس. ايه. جى. إم -  1127

Development SAGM    شركة  ،  ومعدات وخطوط انتاج االالت الصناعية.صيانة القطارات بجميع انواعها والسكك

شغيل ة.اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها. اقامة او تالحديدي

و تشترك وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا

صر او زاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

،  101202برقم  25255250،قيدت فى  15555550555في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   ،رأس مالها   

يانة الحديدية.اقامة او تشغيل وادارة وصعن ومعدات وخطوط انتاج االالت الصناعية.صيانة القطارات بجميع انواعها والسكك 

كرير مياه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها. اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وت

 غيرها الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و

مج في التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند

الساحل -الخلفاوى  -شارع احمد العوامرى  2الهيئات السالفة ، بجهة :   - 

 Saber Amer Co.For Urban&Industrial صابر عامر للتنمية العمرانية والصناعية إس. ايه. جى. إم -  1128

Development SAGM   احكام  شركة  ،  او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

، عن او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  101202برقم  25255250،قيدت فى  05551555555

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

الساحل -الخلفاوى  -شارع احمد العوامرى  2نشاطها. ، بجهة :   - 

 .شركة  ،  التصدير   FUTURE MAKERS FOR EXPORTING فيوتشر ميكرز للتصدير -  1129

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

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

 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 101922برقم  25255256قيدت فى ، 1555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

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

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

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

حلوان -مدينة الطيران  -ش احمد عدلى  15 -نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى   - 

بيست فوودإيجيبت  -  1130   Egypt Best Food   قوانين شركة  ،  ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ال

 22055550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح، عن  102135برقم  25255212،قيدت فى 
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 372 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -أ عمارات االستثمار 23والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - المعادى

 I VISION FOR RESTAURANTS MANAGEMENT AND FOOD اى فيجين الداره المطاعم و التوريدات الغذائيه -  1131

SUPPLIES     ،  لية(و تقديم اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحو -شركة

 جميع أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 توريد المواد الغذائيه-

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

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

برقم  25255212،قيدت فى  2055550555مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة   ،رأس

قديم جميع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و ت -، عن  102143

 أنواع

 المأكوالت و التيك اواى

 توريد المواد الغذائيه-

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  

النزهه-مصر الجديده -ميدان سفير-ش اجا  12و الئحته التنفيذية مع مراعاة ، بجهة :  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون - 

 I VISION FOR RESTAURANTS MANAGEMENT AND FOOD اى فيجين الداره المطاعم و التوريدات الغذائيه -  1132

SUPPLIES   مباشرة صول على كافة التراخيص الالزمة لشركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  102143برقم  25255212،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ههالنز-مصر الجديده -ميدان سفير-ش اجا  12وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

و تجارة وتسويق السلع االستهالكية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا -شركة  ،     The Retailers  ذى ريتيلرز -  1133

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

و الئحته  ها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز ل

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

تجارة وتسويق السلع االستهالكية يجوز  -، عن  102210برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ها بها و ذلك و تشتريها اوتلحقتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ا

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

البساتين -المعادى الجديدة  -269ش  22التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

اتالفيدا فيچن للبصري -  1134  LA VIDA VISION    لسنه  121شركة  ،  االستيراد والتصديرتلتزم الشركه باحكام القانون رقم

الالزمة  فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص 1922

لطبية لمنظمة لهذا الغرض.تجارة وتوزيع وتوريد النظارات المزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين ا

نتجات والشمسية وأجهزة معامل البصريات والعدسات الطبية ومستلزمات النظارات والجلود المصنعة والمشغوالت اليدوية والم

برقم  25255213ت فى ،قيد 25555550555النحاسية والخشبية والفخار واالالت والمعدات الكهربائية. يجوز   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس  1922لسنه  121، عن االستيراد والتصديرتلتزم الشركه باحكام القانون رقم  102222

خل الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ي
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 373 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

دسات الطبية المنظمة لهذا الغرض.تجارة وتوزيع وتوريد النظارات الطبية والشمسية وأجهزة معامل البصريات والع باحكام القوانين

الكهربائية.  ومستلزمات النظارات والجلود المصنعة والمشغوالت اليدوية والمنتجات النحاسية والخشبية والفخار واالالت والمعدات

خلف السينما الحمراء-روكسى-افعشارع االثرى محمد ن 4يجوز ، بجهة :   - 

شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    LA VIDA VISION الفيدا فيچن للبصريات -  1135

ها ما يجوز لالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102222برقم  13252552،قيدت فى  25555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

التي قد  عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او

 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 ً ى الشركة ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقا

خلف السينما الحمراء-روكسى-شارع االثرى محمد نافع 4الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

غيل اقامة وتش -شغيل مصنع لتصنيع اطباق الفويل و االطباق الورقيه اقامة وت-شركة  ،     GOOD FOIL جود فويل -  1136

ه مع الشركات و مصنع لتصنيع جميع مواد التغليف للمواد الغذائيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجو

ن تندمج صر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

تشغيل مصنع اقامة و-، عن  102236برقم  25255213،قيدت فى  10555550555والقرارات السارية وعلى   ،رأس مالها   

وز للشركة ان تكون اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع مواد التغليف للمواد الغذائيه يج -لتصنيع اطباق الفويل و االطباق الورقيه 

تحقيق  لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على

كام القانون و مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحغرضها في 

 16قطعه رقم -25512بلوك -الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : الدور االرضى 

العبور-ى المنطقه الصناعيه االول- - - 

شركة  ،  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها      GOOD FOIL جود فويل -  1137

، عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  102236برقم  25255213،قيدت فى  10555550555

العبور-المنطقه الصناعيه االولى - 16قطعه رقم -22551بلوك -بجهة : الدور االرضى  - - 

األعمال  -تشمل : ابستريم للخدمات البترولية   شركة  ،  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف و -  1138

رار وزارة الحريق مع مراعاه ما ورد بقتوريد و تركيب انظمة اطفاء -التوريدات العمومية -المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  2553لسنه  64الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

تندمج ن غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

، عن تقديم الخدمات  102422برقم  25255219،قيدت فى  1555550555في الهيئات السالفة او تشتريها   ،رأس مالها   

-دات العمومية التوري-األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة  -البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل : 

يجوز للشركة ان  2553لسنه  64ء الحريق مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربى رقم توريد و تركيب انظمة اطفا

نها على تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو

 -ش الشيخ الشعراوى  10ن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها ، بجهة : تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

المعادى -تقسيم الالسلكى   - 

راعاة احكام ابستريم للخدمات البترولية   شركة  ،  او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع م -  1139

ا   ى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

، عن او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع  102422برقم  25255219،قيدت فى  1555550555

ها. ، بجهة : ة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف

المعادى -تقسيم الالسلكى  -ش الشيخ الشعراوى  10  - 

نتر(نوازبيوتى سنتر   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة والشعر و الجسم و)بيوتى س -  1140  
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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 اقامة وتشغيل وادارة مركزتجميل  102262برقم  25255213،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 للعنايةبالبشرة والشعر و الجسم و)بيوتى سنتر(

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   

التجمع-أ منطقة االستثمار الشمالية 13القطعةرقم  -الدور الثانى  -251نشاطها. ، بجهة : الوحدةرقم   

القاهرة الجديدة-الخامس   - 

اة احكام القوانين ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعتساهيل للتعبئة والتغليف   شركة  ،  تلحقها بها و  -  1141

 1555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ين الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوان ، عن تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و 102261برقم  25255213،قيدت فى 

شارع ابو بكر  26واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

قسم الخصوص -الصديق من شارع احمد عرابى   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات بكافة انواعها  :-22تساهيل للتعبئة والتغليف   شركة  ،  أنشطة قانون  -  1142

: التوريدات العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز -22والمواد الغذائية ومنتجات االعالف.أنشطة خارج قانون 

لشركات و باي وجه من الوجوه مع امالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

ن تندمج غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا

: -22، عن أنشطة قانون  102261برقم  25255213،قيدت فى  1555550555في الهيئات السالفة او تشتريها او   ،رأس مالها   

: التوريدات -22اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات بكافة انواعها والمواد الغذائية ومنتجات االعالف.أنشطة خارج قانون 

ة ان تكون لها العمومية. * مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. يجوز للشرك

حقيق باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت مصلحة او تشترك

شارع ابو بكر الصديق  26غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ، بجهة : 

قسم الخصوص -من شارع احمد عرابى   - 

برنت سليوشن للبرمجيات و التسويقس -  1143   Sprint Solution    أعمال  -: 2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق

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

ره المختلفة من إنتاج المحتوي اإللكتروني بصو -لكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإل

م الحاسبات أعمال التوصيف والتصميم لنظ -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . -صوت وصورة وبيانات . 

 . بمختلف أنواعها

، عن  102312برقم  25255216،قيدت فى  155550555،رأس مالها      إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب -

تلف أنواعها أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخ -: 2512لسنة  22انشطة من داخل ق 

إنتاج  -ب عليها . إللكترونية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات ا -.

 -ترونية .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللك -المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها
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 375 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مدينه نصر - 34شقة رقم  -ش محمد النادى  06إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ، بجهة : عقاررقم  - - 

تجارة الجملة و التجزئة لمستحضرات -شركة  ،  عليها .    Sprint Solution  سبرنت سليوشن للبرمجيات و التسويق -  1144

المناطق خارج ات الطبية و البيطرية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجميل و المكمالت الغذائية و المستحضر

لسنة   305م الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رق

توريد و تسويق -: 2512لسنة  22. انشطة من خارج ق  2552لسنه  306و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2552

،قيدت فى  155550555مستحضرات التجميل و المكمالت الغذائية و المستحضرات الطبية و البيطرية   ،رأس مالها   

رات تحضتجارة الجملة و التجزئة لمستحضرات التجميل و المكمالت الغذائية و المس-، عن عليها .  102312برقم  25255216

ه جزيرة سيناء الطبية و البيطرية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شب

و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر 2552لسنة   305فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 

 توريد و تسويق مستحضرات التجميل و المكمالت الغذائية و-: 2512لسنة  22. انشطة من خارج ق  2552سنه ل 306العربيه رقم 

مدينه نصر - 34شقة رقم  -ش محمد النادى  06المستحضرات الطبية و البيطرية ، بجهة : عقاررقم  - 

انة اجهزة الحاسب االلى مع االلتزام بافراد صي-شركة  ،     Sprint Solution  سبرنت سليوشن للبرمجيات و التسويق -  1145

ك باي وجه من حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

لخارج او في االوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

صيانة اجهزة الحاسب االلى مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة -، عن  102312برقم  25255216،قيدت فى  550555155

وه مع ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

ما يجوز لها ها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمال

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

ش محمد  06خيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقاررقم واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

مدينه نصر - 34شقة رقم  -النادى  - 

التوريدات العمومية-شنودةصابر للتوريدات العمومية   شركة  ،   -  1146 . 

 .ادارة المراكز التجارية -

 المقاوالت العامة

 . االستثمار والتطوير العقارى

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

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

ى الشركة اة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

 102332برقم  25255216،قيدت فى  255555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

التوريدات العمومية-، عن  . 

 .ادارة المراكز التجارية -

 المقاوالت العامة

رىاالستثمار والتطوير العقا  . 

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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 376 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة قانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام ال

 -نهاية ش مصطفى النحاس  -عمارة  29مشروع  16الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة 

 -مدينه نصر

اعية)اتيس(التكنولوجيا التطبيقية للطاقة والحلول الصن -  1147  Applied Technologies For Energy And Industrial 

Solutions - Aties    أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات2512لسنة  22شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم : 

نظم المعلومات نشاء قواعد البيانات وأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإ -وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

لبترولية المساندة إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. تقديم الخدمات ا -اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  

حفر آبار المياه  -ة. ليصيانة معدات الحفر والمضخات البترو-صيانة آبار البترول وتنشيطها. -لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :

لسنة  22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102412برقم  25255212،قيدت فى  25555550555واآلبار   ،رأس مالها   

ميم وإنتاج أعمال تص -: أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.2512

وير النظم المدمجة إنتاج وتط -قات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  البرامج والتطبي

-لبترول وتنشيطها. صيانة آبار ا-وتشغيلها والتدريب عليها. تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :

 -الهضبة العليا  -جنوب س  -ش الزهور 9222حفر آبار المياه واآلبار ، بجهة :  -البترولية. صيانة معدات الحفر والمضخات 

 - المقطم

 Applied Technologies For Energy And Industrial التكنولوجيا التطبيقية للطاقة والحلول الصناعية)اتيس( -  1148

Solutions - Aties   األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة. -ض البترول. شركة  ،  غير العميقة الالزمة ألغرا- 

ستكشاف الخدمات المتعلقةباال -الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج.  -معالجة األسطح من الترسيبات. 

تصلحة. ويشترط ستزراع األراضي المسالبترولي.استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. وا

ى االستزراع في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف

، عن غير العميقة الالزمة  102412برقم  25255212،قيدت فى  25555550555وليس الري بطريق الغمر فيما   ،رأس مالها   

قةبإنزال الخدمات المتعل -معالجة األسطح من الترسيبات.  -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة. -اض البترول. ألغر

ق األساسية التي الخدمات المتعلقةباالستكشاف البترولي.استصالح وتجهيز األراضي بالمراف -مواسير التغليف وأنابيب األنتاج. 

ة ألغراض استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصتجعلها قابلة لالستزراع. و

ش  9222االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما ، بجهة : 

المقطم -الهضبة العليا  -جنوب س  -الزهور  - 

العامة أى تى بريدج للتجارة -  1149  IT BRIDGE    شركة  ،  المصريةبالداخل. اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات

كون لها مصلحة الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى. يجوز للشركة ان ت

رضها في التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

، عن  102212برقم  25255224يدت فى ،ق 155555550555التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

و تقديم جميع المصريةبالداخل. اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(

ي رها التأنواع المأكوالت و التيك اواى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي

ي الهيئات تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ف

-0عقار -4شقة  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :

مصر الجديده -شارع عمربن الخطاب -ر الرابعالدو  - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    IT BRIDGE أى تى بريدج للتجارة العامة -  1150

ح ، عن واللوائ 102212برقم  25255224،قيدت فى  155555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

-الدور الرابع-0عقار -4والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة 

مصر الجديده -شارع عمربن الخطاب   - 

صلحة او شركة  ،  التسويق العقارى . يجوز للشركة ان تكون لها م   MASA ام ايه اس ايه العقارية للتسويق العقارى -  1151

ضها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غر

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

لمباشرة  راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالتنفيذية مع م
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، عن التسويق العقارى . يجوز للشركة ان تكون لها  102241برقم  25255220،قيدت فى  155550555نشاطها.  ،رأس مالها   

حقيق غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تمصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار

المرج-الترعه السلطوحية -من ش احمد الحداد -ش الحمد لله 3نشاطها. ، بجهة :   - - 

 شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   YMANY واى مانى للمطاعم -  1152

ها في جه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضتشترك باي و

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

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

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة. يجوز  102649برقم  25255223،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ي قد رها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غي

ها بها و ذلك تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحق

ل على كافة على الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

مصر القديمه -ش المسلمانى من شارع المنيل  12التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

ن شركة  ،  التسويق العقارى . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م   Million Plus مليون بلس -  1153

الخارج  زاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فيالوجوه مع الشركات و غيرها التي ت

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

ا   كة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالهالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

ي ، عن التسويق العقارى . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك با 102669برقم  25255224،قيدت فى  055550555

او في  على تحقيق غرضها في مصر وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها

تنفيذية مع الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

ها. ، بجهة : شاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن

القاهره الجديده-التجمع الخامس -الدفاع الوطنى  354فيال   - - 

 Egyptian ready made curtains company-curtains المصريه للستائر الجاهزه و االكسسوار كورتنز اندرودز -  1154

and rods    فى شان سجل المستوردين ، وال  1922لسنه  121شركة  ،  االستيراد و التصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم

تصة ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المخ

قمشه و الوبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على االخص ا

يدات العمومية المفروشات و الستائر الجاهزه و االثاث المعدنى و الخشبى المنزلى و المكتبى و الموبيليات و االكسسوارات / التور

، عن االستيراد و التصدير تلتزم الشركه  102224برقم  25255220،قيدت فى  25555550555يجوز للشركة   ،رأس مالها   

د فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بع 1922لسنه  211باحكام القانون رقم 

 الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

دنى و ص االقمشه و المفروشات و الستائر الجاهزه و االثاث المعالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على االخ

شقه  -ش ابن الصيرفى  15الخشبى المنزلى و المكتبى و الموبيليات و االكسسوارات / التوريدات العمومية يجوز للشركة ، بجهة : 

مصر الجديده-1 - - 

 Egyptian ready made curtains company-curtains المصريه للستائر الجاهزه و االكسسوار كورتنز اندرودز -  1155

and rods    شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال

و الفة اشبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

لسارية وعلى تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ا

برقم  25255220،قيدت فى  25555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

و صلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها ا، عن ان تكون لها م 102224

ها اوتلحقها بها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتري

صول على كافة عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مرا

مصر الجديده-1شقه  -ش ابن الصيرفى  15التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - - 
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ع غيل مصنع لتصنيشركة  ،  اقامة وتش   Estev استيف لتصنيع وتجميع األحذية والمنتجات الجلدية والمصنوعات النسيجية -  1156

احكام القانون رقم استيراد المنتجات الجلدية تلتزم الشركه ب -وتجميع جميع أنواع األحذية والمنتجات الجلدية والمصنوعات النسيجية 

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على  1922لسنه  121

المات استغالل الع -مزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التراخيص الالزمة ل

التجارية)الفرنشايز( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

شغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع األحذية ، عن اقامة وت 102266برقم  25255222،قيدت فى  25555550555

فى شان  1922لسنه  121استيراد المنتجات الجلدية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -والمنتجات الجلدية والمصنوعات النسيجية 

ة غرضها لمزاولسجل المستوردين وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة 

ز للشركة ان استغالل العالمات التجارية)الفرنشايز( يجو -من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

مدينه  -المنطقة الصناعية أ  - 13532بلوك  - 9تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : قطعة 

 -العبور

شركة  ،  و غيرها التي تزاول اعماال    Estev استيف لتصنيع وتجميع األحذية والمنتجات الجلدية والمصنوعات النسيجية -  1157

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك 

برقم  25255222،قيدت فى  25555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

,كما  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، عن و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او 102266

ع مراعاة احكام يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية م

 - 9طعة لالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا

مدينه العبور -المنطقة الصناعية أ  - 13532بلوك  - 

-شركة  ،     Ghaly Engineering &Project Management                         غالى للهندسة و ادارة المشاريع -  1158

المهمات  توريد وتركيب و تشغيل و صيانة-أبراج( –أعمدة –ت محوال–مقاوالت انشاء و تصميم الشبكات الكهربائية )كابالت 

ض و المتوسط و تصميم و انشاء و إدارة و تشغيل و صيانه شبكات الجهد المنخف-الكهروميكانيكية و النظم الكهربائية ونظم القوي . 

دعم الفني تقديم خدمات ال-المتجددة  تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية و -الفائق و محطات المحوالت 

إدارة المشروعات-و التقنى للمشروعات الطاقة   

برقم  25255219،قيدت فى  15555550555التوريدات العمومية   ،رأس مالها    -المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -

غيل و توريد وتركيب و تش-أبراج( –أعمدة –والت مح–مقاوالت انشاء و تصميم الشبكات الكهربائية )كابالت -، عن  102040

الجهد  تصميم و انشاء و إدارة و تشغيل و صيانه شبكات-صيانة المهمات الكهروميكانيكية و النظم الكهربائية ونظم القوي . 

-لمتجددة ة و اتصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسي -المنخفض و المتوسط و الفائق و محطات المحوالت 

إدارة المشروعات-تقديم خدمات الدعم الفني و التقنى للمشروعات الطاقة   

 -مدينتي -( 66( مجموعه)  24( عمارة )  02التوريدات العمومية ، بجهة : شقة )  -المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -

القاهرة الجديدة -التجمع االول  

 -شركة  ،     Ghaly Engineering &Project Management                         غالى للهندسة و ادارة المشاريع -  1159

التوكيالت التجارية -تصميم و تنفيذ االعمال المتكاملة للمشروعات الصناعية   

ى ه التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق ففى شان تنظيم اعمال الوكال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

ورد بموافقة و بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما  2512لسنة  355المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

تصميم  -، عن  102040برقم  25255219،قيدت فى  15555550555اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان   ،رأس مالها   

التوكيالت التجارية -و تنفيذ االعمال المتكاملة للمشروعات الصناعية   

ى ه التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق ففى شان تنظيم اعمال الوكال 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القواني

ورد بموافقة و بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما  2512لسنة  355المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاه القرار الوزارى رقم 
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القاهرة  -التجمع االول -مدينتي -( 66( مجموعه)  24( عمارة )  02اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان ، بجهة : شقة ) 

 الجديدة

شركة  ،  التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد    Flame Pharma فالم فارما -  1160

جوز خيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يالحصول على الترا

تي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال

قها بها و ذلك كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحتعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,

، عن التجاريه ،  102592برقم  25255211،قيدت فى  0555550555طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع   ،رأس مالها   

 يص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتوال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخ

لوجوه مع المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

ش  39عمارة  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع ، بجهة :

زهراء مدينة-المرحلة األولى  - 22شقة  -الدور الثاني  -المحكمة العسكرية   

 - -نصر

لى راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عشركة  ،  م   Flame Pharma فالم فارما -  1161

، عن مراعاة  102592برقم  25255211،قيدت فى  0555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

جهة : عمارة لالزمة لمباشرة نشاطها. ، باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا

زهراء مدينة-المرحلة األولى  - 22شقة  -الدور الثاني  -ش المحكمة العسكرية 39   

 - -نصر

شركة  ،  التجارة العامة    LISTA FOR GENERALTRADING AND  DISTRIBUTION ليستا للتجارة العامة والتوزيع -  1162

لسنه  125انون رقم نونا / التوريدات العمومية التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القوالتوزيع فيما هو مسموح به قا

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على 1922

ترونية يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التجارة االلكالتراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال 

عبر االنترنت . تأجير المساحات اإلعالنية على تطبيقات الهاتف المحمول. يجوز للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها   

انونا / التوريدات ، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ق 102595برقم  25255211،قيدت فى  15555550555

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية  1922لسنه  125العمومية التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

 وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

عالنية على يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التجارة االلكترونية عبر االنترنت . تأجير المساحات اإل المختصة وبما ال

المعادى -المعادى الجديدة -تقسيم الالسلكى 4ج/11تطبيقات الهاتف المحمول. يجوز للشركة ان تكون لها ، بجهة : مبنى رقم   - 

عليستا للتجارة العامة والتوزي -  1163  LISTA FOR GENERALTRADING AND  DISTRIBUTION    شركة  ،  مصلحة او

 تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

ة الحصول على بها و ذلك طبقاً أحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك

، عن مصلحة  102595برقم  25255211،قيدت فى  15555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

وه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهااو تشترك باي وجه من الوج  

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

ة الحصول على والقرارات السارية وعلى الشركبها و ذلك طبقاً أحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

المعادى -المعادى الجديدة -تقسيم الالسلكى 4ج/11كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مبنى رقم   - 

المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة-ار كى اتش للمقاوالت العمومية   شركة  ،   -  1164  

انيكيةالمقاوالت الكهروميك -  
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 380 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 مقاوالت رصف الطرق و الكبارى-

 مقاوالت اعمال انشاء و مد خطوط الصرف الصحى و محطات مياه الشرب-

 مقاوالت صيانه المبانى-

 التوريدات العمومية-

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

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

المقاوالت العامة و -، عن  102121برقم  25255212،قيدت فى  1555550555تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

 المتخصصة و المتكاملة

ةالمقاوالت الكهروميكانيكي -  

 مقاوالت رصف الطرق و الكبارى-

 مقاوالت اعمال انشاء و مد خطوط الصرف الصحى و محطات مياه الشرب-

 مقاوالت صيانه المبانى-

 التوريدات العمومية-

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

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

مدينة نصر اول-ش زكريا عثمان  11تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة :   - 

 ار كى اتش للمقاوالت العمومية   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التنفيذية -  1165

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

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 102121برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.  ،رأس مالها     

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

مدينة نصر اول-ش زكريا عثمان  11نشاطها. ، بجهة :   - 

: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 2512لسنة  22رشا انور عبدالحليم وشريكها   شركة  ،  انشطةداخل قانون االستثماررقم  -  1166

الغذائية ومستحضرات التجميل األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت . 

ية التشخيصية تجاره الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. انشاء الجامعات.اقامة وتشغيل المراكز الطب

ها.إنشاء تشخيصيه لسنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او ال% 15بشرط أن تقدم  -أو العالجية. 

،قيدت فى  3555550555وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت   ،رأس مالها   

: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية 2512لسنة  22، عن انشطةداخل قانون االستثماررقم  102191برقم  25255212

الغذائية ومستحضرات التجميل والبيطرية والمكمالت . 

ية التشخيصية تجاره الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. انشاء الجامعات.اقامة وتشغيل المراكز الطب

ها.إنشاء تشخيصيه لسنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او ال% 15بشرط أن تقدم  -أو العالجية. 
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شارع ابراهيم  3 -وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت ، بجهة : الدور االول 

اول شبرا الخيمه -بيجام  -المنسى من عمربن الخطاب  - 

لتقديم  لكافتريات الثابتة والمتحركة دون العائمةاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و ا-شركة  ،     Cacao Cafe كاكاو كافيه -  1167

تشترك  جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

صر او حقيق غرضها في مباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ت

ته التنفيذية مع في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئح

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و -، عن  102225برقم  25255222،قيدت فى  15555550555مراعاة احكام   ،رأس مالها   

الت و التيك اواى لكافتريات الثابتة والمتحركة دون العائمة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوا

ها او التي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال

لحقها بها و ذلك حقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعاونها على ت

و  06بمول فيوتشر دريم سيتى بالقطعة رقم  10طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام ، بجهة : محل تجارى رقم 

مركز خدمات- 20و  20   

التجمع الخامس القاهرة الجديدة - الحى االول  - - 

اخيص شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر   Cacao Cafe كاكاو كافيه -  1168

، عن القوانين واللوائح  102225برقم  25255222،قيدت فى  15555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

بمول  10القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل تجارى رقم و

مركز خدمات- 20و  20و  06فيوتشر دريم سيتى بالقطعة رقم    

التجمع الخامس القاهرة الجديدة -الحى االول   - - 

شاطها.  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ندريم للنقل وايجار المعدات   شركة  ،   -  1169

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  102226برقم  25255222،قيدت فى  1555550555،رأس مالها   

النزهه -تح بجوار جامع الف -ش احمد محمود من شارع محمد فريد  4الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  - 

 دريم للنقل وايجار المعدات   شركة  ،  النقل البري للبضائع -  1170

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القي  

لنقل البري الداخلي والدوليبسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم ا . 

 تأجير وايجار المعدات

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

، عن النقل البري للبضائع 102226برقم  25255222،قيدت فى  1555550555لها   اى حق   ،رأس ما  

دوال يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القي  

لبري الداخلي والدوليبسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل ا . 

 تأجير وايجار المعدات

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 التوكيالت التجارية
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 382 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

النزهه -بجوار جامع الفتح  -مد محمود من شارع محمد فريد ش اح 4اى حق ، بجهة :  - 

ها من دريم للنقل وايجار المعدات   شركة  ،  فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض -  1171

 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها    تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

، عن فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة  102226برقم  25255222،قيدت فى  1555550555

 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  

ش احمد محمود  4ن و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو

النزهه -بجوار جامع الفتح  -من شارع محمد فريد  - 

االراضى  شراء وبيع وتاجير وامتالك -حيازة للتطوير العقارى   شركة  ،  االستثمار والتسويق والتطوير العقارى .  -  1172

الواحدات قسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى وبهدف ت

والت العامة السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير المقا

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا  2512لسنة  355املة إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم والمتخصصة والمتك

، عن االستثمار والتسويق والتطوير العقارى  102290برقم  25255222،قيدت فى  055550555لما ورد بموافقة   ،رأس مالها   

بعد اقامه  يمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها اوشراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقس -. 

تغاللها المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او اس

لسنة  355لة إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم لحسابها او لحساب الغير المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكام

القاهره الجديدة -التجمع الخامس - 4/ 3حى - 119بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة ، بجهة : عمارة  2512  - - 

فيما عدا الهندسية تقديم االستشارات ) حيازة للتطوير العقارى   شركة  ،  و اجراءات الترخيص بها اعداد التصميمات -  1173

شارات المالية عن االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االست

ون سوق رأس المال من قان 22األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

لحة او تشترك الوساطة فى األعمال التجارية يجوز للشركة ان تكون لها مص -القيام بأعمال الوساطة العقارية  -والئحته التنفيذية( . 

، عن و اجراءات الترخيص بها اعداد  102290برقم  25255222،قيدت فى  055550555باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

ييم بمناسبة زيادة رأس الهندسية تقديم االستشارات )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقالتصميمات 

ص عليها المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصو

جارية الوساطة فى األعمال الت -القيام بأعمال الوساطة العقارية  -ن سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . من قانو 22في المادة 

القاهره  -التجمع الخامس - 4/ 3حى - 119يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : عمارة 

 - - الجديدة

على  كة  ،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونهاحيازة للتطوير العقارى   شر -  1174

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والل
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 383 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، عن مع الشركات و غيرها التي  102290برقم  25255222،قيدت فى  055550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ي الهيئات جوز لها ان تندمج فتزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ي

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

القاهره  -الخامس التجمع - 4/ 3حى - 119وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عمارة 

 - - الجديدة

2512لسنه  22عمرو عالء السيد وشريكية   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  1175 : 

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

 306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه 

2552لسنة  . 

2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

عدشراء وبيع وتأجير وامتالك األراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او ب •  

، عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  102916برقم  25255222،قيدت فى  3555550555آت عليها   ،رأس مالها   اقامه المنش

2512لسنه  22 : 

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

 306وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2552لسنة  305ورد بقراررئيس الوزراء رقم  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما

2552لسنة  . 

2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم  : 

عدشراء وبيع وتأجير وامتالك األراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او ب •  

مصر الجديده -ش حسن المامون  05عليها ، بجهة :  اقامه المنشآت  - 

ن شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ا   Arvation إرفيشن لحلول البرمجه -  1176

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ى الشركة ة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي

، عن  102392برقم  25255212،قيدت فى  31050555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

سالفة او تشتريها اوقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ال  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

القاهرة  -مدينه الرحاب  - 25مجموعه -13عماره  -31الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقه 

أول -دة الجدي  - 

ستزراع. نوى لالستثمار الزراعى   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق  األساسية التي تجعلها قابلة لال -  1177

 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

2552لسنة  306وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

 تجارة و توزيع الحاصالت الزراعية و الفواكه و الخضروات بكافه انواعها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 384 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، عن  102464برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

يشترطاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق  األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و  

ىاالستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض   

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

2552لسنة  306وقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

 تجارة و توزيع الحاصالت الزراعية و الفواكه و الخضروات بكافه انواعها

الكائن بعمارة - 43جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : عقار رقم ي  d  32 -31مول فور ميكس بالقطعه رقم - 

الشيخ زايد-خدمات بكمبوند بيفرلى هيلز  - 

الهانوى لالستثمار الزراعى   شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعم -  1178  

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 باي وجه من الوجوه مع الشركات و  102464برقم  25255212،قيدت فى  1555555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

الكائن بعمارة - 43نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   d  الشيخ -خدمات بكمبوند بيفرلى هيلز  - 32 -31مول فور ميكس بالقطعه رقم

 -زايد

طفال تجارة وتوزيع األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان اال -شركة  ،     Tipla Pharma تيبال فارما -  1179

منظفات الصناعية ملية والوالمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المع

تصنيع لدى ال -والعطور واالعشاب والنباتات الطبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغذية الخاصة واغذية االطفال. 

تجميل تحضرات الالغير لألدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومس

تجارة وتوزيع األدوية  -، عن  102465برقم  25255212،قيدت فى  195550555والكيماويات ومواد التعقيم   ،رأس مالها   

جميل والكيماويات البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات الت

لمستلزمات المعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب والنباتات الطبية والمبيدات الحشرية واومواد التعقيم والكواشف 

بان االطفال التصنيع لدى الغير لألدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية وال -الطبية و االغذية الخاصة واغذية االطفال. 

شارع  21بالعقار  - 2ت التجميل والكيماويات ومواد التعقيم ، بجهة : شقة والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرا

مدينه نصر -متولي نور - 

بية شركة  ،  والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب والنباتات الط   Tipla Pharma تيبال فارما -  1180

البيطرية انهاء اجراءات تسجيل األدوية البشرية و -اصة واغذية االطفال. والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغذية الخ

اد التعقيم والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات ومو

بية و االغذية مبيدات الحشرية والمستلزمات الطوالكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب والنباتات الطبية وال

، عن والكواشف  102465برقم  25255212،قيدت فى  195550555الخاصة واغذية االطفال لدى الجهات   ،رأس مالها   

لخاصة ذية االمعملية والمنظفات الصناعية والعطور واالعشاب والنباتات الطبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغ

الطبية  انهاء اجراءات تسجيل األدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية والبان االطفال والمستحضرات -واغذية االطفال. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 385 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ور واالعشاب والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعط

بالعقار  - 2ة المبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية و االغذية الخاصة واغذية االطفال لدى الجهات ، بجهة : شقوالنباتات الطبية و

مدينه نصر -شارع متولي نور 21 - 

ً  -شركة  ،  المختصة.    Tipla Pharma تيبال فارما -  1181 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

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

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة ة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصوطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذي

 -، عن المختصة.  102465برقم  25255212،قيدت فى  195550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 ً  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

ل على كافة مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع

مدينه نصر -شارع متولي نور 21بالعقار  - 2التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شقة  - 

و التشطيبات و  رميمات و الديكوراتمقاوالت صيانة المبانى و الت-القيام باعمال النظافة و التعقييم -كلين فكس   شركة  ،   -  1182

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

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

السارية وعلى  ها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتتشتري

برقم  25255219،قيدت فى  15550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

االصالحات  مقاوالت صيانة المبانى و الترميمات و الديكورات و التشطيبات و-و التعقييم  القيام باعمال النظافة-، عن  102421

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

لحقها بها و ذلك لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز 

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

عين شمس -ش امين الجندي  -ح عبده نصار 12التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية   CENTENARY سينتنرى -  1183

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

يها اوضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غر  

 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  102423برقم  25255219،قيدت فى  05550555مالها   نشاطها.  ،رأس 

 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

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

مصر الجديده -روكسى -شارع السلحدار 10نشاطها. ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 386 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

للشركة ان  االسالمية للسيكوريت   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع زجاج السيكوريت. المقاوالت العامة. يجوز -  1184

نها على ل اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاوتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

لتراخيص لحصول على كافة االقانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا

، عن اقامة وتشغيل مصنع  102604برقم  25255223،قيدت فى  0555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ركات و لتصنيع زجاج السيكوريت. المقاوالت العامة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

ن تندمج ماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها اغيرها التي تزاول اع

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

جوار شركة ب -ل على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : التقسيم الرابع والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

القناطر الخيريه -باسوس  -الكهرباء  - 

ع االدويه و شركة  ،  اقامه و تشغيل مطحن الستخراج الدقيق و مشتقاته اقامة وتشغيل مصنع لتصني   SI YUAN سى يوان -  1185

ل مصنع يل مصنع لتصنيع اللحوم و الدواجن و االسماك و الخضراوات و الفواكه المجمده اقامة وتشغيادوات التجميل اقامة وتشغ

مة الفنادق الثابتة لتصنيع االوانى و العبوات البالستيكيه و الورقيه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االقمشه و الغزل و النسيج اقا

انت خدمية او ية والقرى السياحية واالنشطة المكملة اوالمرتبطة بذلك سواء كويخوت السفارى والموتيالت والشقق واالجنحة الفندق

، عن اقامه و تشغيل مطحن  102252برقم  25255213،قيدت فى  11555550555ترفيهية او رياضية او   ،رأس مالها   

ع اللحوم و الدواجن و شغيل مصنع لتصنيالستخراج الدقيق و مشتقاته اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدويه و ادوات التجميل اقامة وت

امة وتشغيل االسماك و الخضراوات و الفواكه المجمده اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االوانى و العبوات البالستيكيه و الورقيه اق

دقية والقرى فنمصنع لتصنيع االقمشه و الغزل و النسيج اقامة الفنادق الثابتة ويخوت السفارى والموتيالت والشقق واالجنحة ال

شقه -أ عمارات االستثمار 23السياحية واالنشطة المكملة اوالمرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او ، بجهة : 

المعادى-الدور الثالث -32  - - 

توى الفنادق  يقل مسشركة  ،  تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصةبها والتوسع فيها على اال   SI YUAN سى يوان -  1186

على نصف  والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم وااليزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة -: 22اجمالى المساحات المبنية من الطاقة االيوائية للمشروع نشاط خارج ق 

مستقلة ومركز  لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى مع االلتزام بافراد حسابات

، عن تجارية او ثقافية واستكمال المنشات  102252برقم  25255213،قيدت فى  11555550555مالي مستقل   ،رأس مالها   

ثالثةنجوم وااليزيد  اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عنالخاصةبها والتوسع فيها على 

اقامة -: 22اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة االيوائية للمشروع نشاط خارج ق 

مأكوالت و التيك ة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع الو تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابت

المعادى-الدور الثالث -32شقه -أ عمارات االستثمار 23اواى مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل ، بجهة :   - - 

باي وجه  االستثمار.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك شركة  ،  لألنشطة الواردة بقانون   SI YUAN سى يوان -  1187

ي الخارج من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

ذية مع مراعاة احكام كام القانون و الئحته التنفي,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله

ن لها ، عن لألنشطة الواردة بقانون االستثمار.يجوز للشركة ان تكو 102252برقم  25255213،قيدت فى  11555550555

حقيق مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على ت

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  ة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذي

المعادى-الدور الثالث -32شقه -أ عمارات االستثمار 23نشاطها. ، بجهة :   - - 

سموح به قانونا وعلى االخص تجارة التجارة العامة والتوزيع فيما هو م-شركة  ،     Saso Fashion ساسو فاشون -  1188

 المالبس الجاهزة

 التوريدات العمومية -

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 اوي الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق 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

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به -عن  ، 102224برقم  25255216،قيدت فى  05550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 قانونا وعلى االخص تجارة المالبس الجاهزة

 التوريدات العمومية -

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

مدينه نصر -ى السويسرى ب الحى العاشرب الح 4نشاطها. ، بجهة :  - 

وجه من  يونين للمقاوالت العامة   شركة  ،  مقاوالت عمومية متكاملة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي -  1189

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

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

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

، عن مقاوالت  102222برقم  25255216،قيدت فى  555.155555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ال عمومية متكاملة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما

 شبيهةباعمالها

يها اوتلحقها بها ئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهي

حصول على و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

عمارات شركة  -)أ( مدخل  -( 6بالدور االول بالعقار رقم ) -( 1كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشقة رقم )

 -مصر للتعمير

المعادى -زهراء المعادى   - 

شركة  ،  لها ان تندمج في الهيئات السالفة او    Green Vally Project Mangement جرين فالى الدارة المشروعات -  1190

السارية وعلى  انين واللوائح والقراراتتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

برقم  25255212،قيدت فى  15555550555الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

مع مراعاة  يذية، عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنف 102322

جهة : شقة رقم احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، ب

التجمع االول -شارع عبد الرحمن بيصار  622الدور االول بالعقار رقم  - 2  - 

 - القاهره الجديدة

ندقية، والقرى ة  ،  اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيالت، والشقق واألجنحة الفعمروحسن على حسن وشريكه   شرك -  1191

مال المنشآت السياحية، واألنشطة المكملة أوالمرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستك

ن ثالثةنجوم، وأال تيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقرى السياحية عالخاصة بها والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الفنادق والمو

غيل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع. اقامه وتش

، عن اقامة وتشغيل الفنادق  322102برقم  25255212،قيدت فى  3555550555المراكز التجاريهبالمناطق   ،رأس مالها   

خدمية أو ترفيهية  )الثابتة( والموتيالت، والشقق واألجنحة الفندقية، والقرى السياحية، واألنشطة المكملة أوالمرتبطة بذلك سواء كانت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 388 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

يالت والشقق لموتأو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أال يقل مستوى الفنادق وا

لمساحات واألجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم، وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي ا

مدينه نصر -عمارات رابعة االستثمارى  2المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع. اقامه وتشغيل المراكز التجاريهبالمناطق ، بجهة :  - 

األنشطة عمروحسن على حسن وشريكه   شركة  ،  النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة..اقامة وتشغيل مراكز الغوص و -  1192

راخيص المكملة لها أو المرتبطة بها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الت

، عن النائية والمجتمعات  102322برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها   الالزمة لمباشرة نشاطها.  

 العمرانية الجديدة..اقامة وتشغيل مراكز الغوص واألنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

 -عمارات رابعة االستثمارى  2لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

 -مدينه نصر

طعمة توريد األ• اعداد وتجهيز الوجبات سابقة التجهيز وسابقة الطهى يدويا. • شركة  ،     DELISH دليش لتجارة األغذية -  1193

ة وتشغيل إقام• توريد العصائر والمركبات والمشروبات ومستخلصات الفواكه عدا الكحولية. .• والوجبات الجاهزة وسابقة الطهى 

ى األخص التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعل• والمتحركة عدا العائمة والكافيتريات.  وإدارة المطاعم الثابتة

ل اعماال تجارة المواد الغذائية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاو

اعداد وتجهيز الوجبات سابقة • ، عن  102324برقم  25255212،قيدت فى  55505553شبيهةباعمالها او التي قد   ،رأس مالها   

وبات توريد العصائر والمركبات والمشر.• توريد األطعمة والوجبات الجاهزة وسابقة الطهى • التجهيز وسابقة الطهى يدويا. 

تجارة العامة ال• لمتحركة عدا العائمة والكافيتريات. إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة وا• ومستخلصات الفواكه عدا الكحولية. 

باي وجه من  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة المواد الغذائية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

حدائق  -محمد غراب الصحابى  ش الشيخ 65الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد ، بجهة : 

 -القبه

شركة  ،     SNS MARKETING                   SOLUTIONS  اس ان اس للخدمات                              التسويقية -  1194

 تشتريها او

ى الشركة لقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وا

،  101915برقم  25255256،قيدت فى  205550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن تشتريها او

ى الشركة وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

أول -القاهرة الجديدة  -التجمع االول  -القرنفل  -دار مصر 122الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   

- 

 .السمين للتجارة والمقاوالت الكهروميكانيكيه   شركة  ،  المقاوالت العامة -  1195

 .المقاوالت الكهروميكانيكيه

 .التوريدات العمومية

 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

ضها من الجهات المختصة وبماالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غر  

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

برقم  25255256،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

، عن المقاوالت العامة 101950 . 
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 .المقاوالت الكهروميكانيكيه

 .التوريدات العمومية

جارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالت . 

 .التصدير والتوكيالت التجاريه

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

ن الجهات المختصة وبماالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها م  

 . ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

عابدين -شارع شنن  2 -الدور الثالث  - 4يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : شقه   - 

هاالتي تزاول اعماال شبيهةباعمال السمين للتجارة والمقاوالت الكهروميكانيكيه   شركة  ،  مع الشركات و غيرها -  1196  

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

، عن مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  101950برقم  25255256،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 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

عابدين -شارع شنن  2 -الدور الثالث  - 4نشاطها. ، بجهة : شقه   - 

ر البالستيك عمرو سعد حامد عبد الحميد عبد العزيز و شريكيه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع شكائ -  1197

باشرة المنسوجه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع  101932برقم  25255256،قيدت فى  5505550555نشاطها.  ،رأس مالها   

لتراخيص شكائر البالستيك المنسوجه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا

مدينه السادات-ه السابعهمحور المنطقه الصناعي-1الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : قطعه رقم   - - 

شركة  ،  اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد    IT OUT BREAKاي تي اوت بريك للخدمات التعليمية -  1198

 البشرية

 تقديم خدمات التعليم عن بعد

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

ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك  
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، عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية  102120برقم  25255212،قيدت فى  105550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 الموارد البشرية

 تقديم خدمات التعليم عن بعد

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

روض الفرج-شارع حسن امين  21نشاطها. ، بجهة :   - 

 .الدعبس للمقاوالت والتوريدات العمومية   شركة  ،  المقاوالت العامة -  1199

 .التوريدات العمومية

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  

 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 المقاوالت العامة 102251برقم  25255213،قيدت فى  2055550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

 .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  

الباجور -نشاطها. ، بجهة : كفر الغنامية - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو • شركة  ،     NUMOU INTERNATIONALنمو الدولية للتصدير والتوكيالت التجارية -  1200

 .مسموح به قانونا

 .التوريدات العمومية •

 .التصدير والتوكيالت التجارية •

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

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

نظمة لهذا الغرضبأحكام القوانين الم . 

 .إقامة وتشغيل منافذ البيع والمراكز التجارية •
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 391 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

،  102222برقم  25255216،قيدت فى  055550555اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن   ،رأس مالها    •

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• عن  . 

 .التوريدات العمومية •

ر والتوكيالت التجاريةالتصدي • . 

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة 1922لسنه  125تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم   

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

ا الغرضبأحكام القوانين المنظمة لهذ . 

 .إقامة وتشغيل منافذ البيع والمراكز التجارية •

المعادى - 26ناصية ش  9ش  110اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن ، بجهة :  •  - 

 .شركة  ،  الكيماويات الخطرة   NUMOU INTERNATIONALنمو الدولية للتصدير والتوكيالت التجارية -  1201

ت المالحية والتخليص مات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع و النقل البحري للبضائع والتوكيالتقديم الخد •

 .الجمركي

 اقامه وتشغيل الثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات •

دئجار الثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواوصوامع الغالل، ويشمل ذلك تملك واست  

 .الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغالل

، عن الكيماويات الخطرة 102222برقم  25255216،قيدت فى  055550555يجوز للشركة ان   ،رأس مالها    . 

ت المالحية والتخليص وجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع و النقل البحري للبضائع والتوكيالتقديم الخدمات الل •

 .الجمركي

 اقامه وتشغيل الثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات •

دثالجات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواوصوامع الغالل، ويشمل ذلك تملك واستئجار ال  

 .الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغالل

المعادى - 26ناصية ش  9ش  110يجوز للشركة ان ، بجهة :   - 

شركة  ،  تكون لها مصلحة او تشترك باي    NUMOU INTERNATIONALنمو الدولية للتصدير والتوكيالت التجارية -  1202

 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  

ى الشركة الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و

،  102222برقم  25255216،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

تزاول اعماال شبيهةباعمالهاعن 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  
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 392 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

المعادى - 26ناصية ش  9ش  110الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه -بيلبوردز للدعايه و االعالن   شركة  ،   -  1203  

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

،  102329برقم  25255212،قيدت فى  055550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه -عن   

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  

ى الشركة تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

2الرحاب -ش مصطفى مشرفه-35مجموعه -25الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : فيال   - 

جيال لالستثمارات والتنميةا -  1204           AGUILA FOR INVESTMENTS AND DEVELOPMENT COMPANY     شركة

ان تكون  من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .اعادة هيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط يجوز للشركة 22،  المادة 

تحقيق  ت و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهااو التي قد تعاونها علىلها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا

كام القانون و غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألح

الالزمة لمباشرة  سارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصالئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال

من قانون سوق رأس المال  22، عن المادة  102656برقم  25255223،قيدت فى  0555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ي وجه من الوجوه تشترك با والئحته التنفيذية( .اعادة هيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او

,كما يجوز  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج

كام القوانين اة احلها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراع

بد واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عزبة محمد ع

قطور -قرية نشيل  -العزيز سالمة - 

و تشترك صلحة ابشر الصابرين الستغالل المحاجر   شركة  ،  استغالل المحاجر و المناجم يجوز للشركة ان تكون لها م -  1205

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

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

حصول على عاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الو ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مرا

، عن استغالل  102634برقم  25255223،قيدت فى  1555550555كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

اال ركات و غيرها التي تزاول اعمالمحاجر و المناجم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الش

 شبيهةباعمالها

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

حصول على السارية وعلى الشركة الو ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

المعادى-ابراج االمل  99كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : •2512لسنه  22ليث عاصى خليل وشريكه   شركة  ،  أنشطةداخل قانون االستثماررقم  -  1206

ستزراع. واستزراع صالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالوتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحلويات.است

أن تستخدم األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, و

لسنة  305ربها قراررئيس الوزراء رقم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصاد

برقم  25255223،قيدت فى  3555550555تربية   ،رأس مالها    2552لسنة   306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552
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ة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائي: •2512لسنه  22، عن أنشطةداخل قانون االستثماررقم  102642

تصلحة. ويشترط ستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المسوالحلويات.ا

ى االستزراع في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف

 306وقراررئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305ادربها قراررئيس الوزراء رقم وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الص

مدينه العبور -الحى االول  - 255منطقة ال  11551مربع  3تربية ، بجهة : عقاررقم  2552لسنة   - 

مين أو بان أو التسليث عاصى خليل وشريكه   شركة  ،  جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األل -  1207

أو اللحوم.إقامة  اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين

 . المزارع السمكية

أفراد ية. تلتزم الشركةبالتوريدات العموم• تصنيع المواد الغذائية لدى الغير. : • 2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم 

ارية   ،رأس حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس

، عن جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو  102642برقم  25255223،قيدت فى  3555550555مالها   

ج البيض أو بان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتااألل

 . التسمين أو اللحوم.إقامة المزارع السمكية

أفراد ية. تلتزم الشركةبالتوريدات العموم• تصنيع المواد الغذائية لدى الغير. : • 2512لسنه  22أنشطة خارج قانون االستثماررقم 

ارية ، بجهة حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس

مدينه العبور -الحى االول  - 255منطقة ال  11551مربع  3: عقاررقم  - 

رك باي ،  تجارة المالبس الجاهزه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشت الفيروز لتجارة المالبس الجاهزه   شركة  -  1208

او في  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر

تنفيذية مع و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

تكون لها مصلحة  ، عن تجارة المالبس الجاهزه يجوز للشركة ان 102665برقم  25255224،قيدت فى  1555550555مالها   

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

و الئحته  مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون

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

الموسكى -العتبه-حارة غالى من العسيلى  0نشاطها. ، بجهة :   - 

بيع  -يع فيما هو مسموح به قانونا التجارة العامة والتوز -شركة  ،     Silver For Ever فضه لالبد للمقاوالت العامه -  1209

وه مع وشراء وتجارة الفضه واالحجار الكريمه المقاوالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوج

وز لها ما يجالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

حكام القوانين ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة ا

 1555550555واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

بيع وشراء وتجارة الفضه  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -، عن  102622برقم  55224252،قيدت فى 

ا التي واالحجار الكريمه المقاوالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره

الهيئات  ها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيتزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاون

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

نشاطها. ، بجهة : الوحده رقم وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  (F28A)  بورتو نيو كايرو مول /ذا(

امام الجامعه االمريكيه-بارك( التجمع الخامس   

 - - القاهره الجديده-

 .شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة   COFFEE BOX كوفى بوكس -  1210

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

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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 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 102695برقم  25255224،قيدت فى  10555550555نشاطها.  ،رأس مالها    . 

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  

النزهه -شارع عثمان ابن عفان  124نشاطها. ، بجهة :  - 

أعمال التوصيف والتحليل  -: 2512لسنه  22شركة  ،  نشاط داخل قانون    SMARDEX سماردكس لتقنيه المعلومات -  1211

وإنشاء قواعد  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات -والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

ن صوت وصورة إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة م -ة وتشغيلها والتدريب عليها .البيانات ونظم المعلومات اإللكتروني

مختلف أنواعهاأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات ب -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -وبيانات .   . 

، عن  102692برقم  25255224،قيدت فى  055550555مالها   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب   ،رأس  -

تلف أنواعها أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمخ -: 2512لسنه  22نشاط داخل قانون 

إنتاج  -ب عليها .ية وتشغيلها والتدريأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترون -.

 -ترونية . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللك -المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

القاهره الجديده - 2شقه رقم  - 3فيال رقم  - 4: البنفسج  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ، بجهة -  - - 

 -انات أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البي -شركة  ،  عليها .    SMARDEX سماردكس لتقنيه المعلومات -  1212

 -لمعنية. ي ترخيص من الجهات اإقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول عل

ات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراس -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

ج حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. نشاط خار -المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.

برقم  25255224،قيدت فى  055550555: انشاء وإدارة وتصميم وتملك واستضافة   ،رأس مالها   2512لسنه  22ن قانو

رة و البيانات إقامة شبكات نقل الصوت والصو -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -، عن عليها .  102692

احثين إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الب -ترخيص من الجهات المعنية.  وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي

االت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتص -ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات 

: انشاء وإدارة وتصميم وتملك 2512لسنه  22 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. نشاط خارج قانون -وتطويرها.

القاهره الجديده - 2شقه رقم  - 3فيال رقم  - 4واستضافة ، بجهة : البنفسج   - - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    PRIXYبريكسى لتجارة الجملة و التجزئة -  1213

، عن واللوائح  102641برقم  25255223،قيدت فى  055550555ا.  ،رأس مالها   التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه

 -مدينتى  24مجموعة  39والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 - التجمع االول القاهرة الجديدة

تجارة  -ائية تجارة وتوريد المواد الغذ -تجارة وتوريد اللحوم المجمدة بكافة انواعها  الكيرو للتجارة والتوريدات   شركة  ،  -  1214

تي وتوريد المجمدات بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال

ي الهيئات في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فتزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

والقرارات السارية  السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

برقم  25255223،قيدت فى  2555550555ا   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس ماله
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ة انواعها تجارة وتوريد المجمدات بكاف -تجارة وتوريد المواد الغذائية  -، عن تجارة وتوريد اللحوم المجمدة بكافة انواعها  102622

ها او التي بيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ش

لحقها بها و ذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

كافة  ل علىطبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

عين شمس -ش عبد العظيم سعود  20التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 

2512لسنة  22شركة  ،  انشطة من داخل ق    PRIXYبريكسى لتجارة الجملة و التجزئة -  1215 : 

- اطقالطبيعيةبالمنتجاره الجمله والتجزئه للمنظفات و الشامبو و الصابون و الكريمات و الغسول و الصابون بالزيوت   

 النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة

و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر2552لسنة  305الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306العربيه رقم   

2512لسنة  22خارج ق انشطة من  : 

- ، عن  102641برقم  25255223،قيدت فى  055550555التصنيع والتعبئة و التغليف لدى الغير للمنظفات   ،رأس مالها   

2512لسنة  22انشطة من داخل ق  : 

- اطقبالمنتجاره الجمله والتجزئه للمنظفات و الشامبو و الصابون و الكريمات و الغسول و الصابون بالزيوت الطبيعية  

 النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة

و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر2552لسنة  305الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم   

2552لسنه  306العربيه رقم   

2512لسنة  22انشطة من خارج ق  : 

- التجمع االول القاهرة الجديدة -مدينتى  24مجموعة  39التصنيع والتعبئة و التغليف لدى الغير للمنظفات ، بجهة :   - 

 شركة  ،  و الشامبو و الصابون و الكريمات و الغسول و الصابون بالزيوت   PRIXYبريكسى لتجارة الجملة و التجزئة -  1216

 الطبيعية

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمارمع االلتزام  . 

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن و الشامبو و الصابون و  102641برقم  25255223،قيدت فى  055550555مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 الكريمات و الغسول و الصابون بالزيوت الطبيعية

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمارمع االلتزام  . 

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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التجمع االول القاهرة الجديدة -مدينتى  24مجموعة  39مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :   - 

ا مصلحة عبق الشام القامه وتشغيل المطاعم   شركة  ،  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة. يجوز للشركة ان تكون له -  1217

رضها في او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غ

و الئحته  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما 

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

، عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة. يجوز  102620برقم  55224252،قيدت فى  055550555نشاطها.  ،رأس مالها   

ي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او الت

ها بها و ذلك السالفة او تشتريها اوتلحق تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

داتمدينه السا -المنطقه االولى  -بالسوق التجارى  92التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

شترك هابينيس ألدارة المطاعم و الكافيتريات   شركة  ،  المنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ت -  1218

صر او باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م

ته التنفيذية مع لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحفي الخارج ,كما يجوز 

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

، عن المنظمة لهذا الغرض . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  102423برقم  22525521،قيدت فى  055550555مالها   

ها في تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرض

و الئحته  او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانونمصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

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

ثان -القاهرة الجديدة  -الرحاب  6ع  - 39نشاطها. ، بجهة : مجموعة   - 

تراخيص راعة الحديثة   شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة الوادى الصحفيين للز -  1219

، عن واللوائح والقرارات  102025برقم  25255223،قيدت فى  25555550555الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 -العباسيه -شارع صالح ذو الفقار 11طها. ، بجهة : السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشا

 - الوايلى

-شركة  ،     AKL GROUP FOR ARCHITECTURAL DEVELOPMENT إيه كيه إل جروب للتطوير المعمارى -  1220

الهندسية  ماتاعداد التصمي-اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -االستثمار والتسويق العقارى .  -المقاوالت العامة و المتخصصة . 

 .والمعمارية

- بشان شركات االدارة  2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم -االشراف على تنفيذ المشروعات 

عدا ما يتعلق  تقديم االستشارات الهندسية)فيما-تجارة مستلزمات البناء والديكور. -الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . 

أس مالها   ق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية سواالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبةزيادة   ،رباسوا

 االستثمار والتسويق العقارى . -المقاوالت العامة و المتخصصة . -، عن  102219برقم  25255224،قيدت فى  15555550555

داد التصميمات الهندسية والمعماريةاع-اعداد دراسات الجدوى للمشروعات - . 

- بشان شركات االدارة  2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم -االشراف على تنفيذ المشروعات 

تعلق عدا ما ي تقديم االستشارات الهندسية)فيما-تجارة مستلزمات البناء والديكور. -الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها . 

حى  10ب 4جهة : باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية سواالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبةزيادة ، ب

مدينه نصر -السفارات  - 

شركة  ،  رأس    AKL GROUP FOR ARCHITECTURAL DEVELOPMENT إيه كيه إل جروب للتطوير المعمارى -  1221

ص عليها حواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوالمال واالست

وجوه مع من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال 22فى المادة 

ما يجوز لها  شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كالشركات و غيرها التي تزاول اعماال

ها   ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   ،رأس مال

واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق ، عن رأس المال  102219برقم  25255224،قيدت فى  15555550555
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من قانون سوق رأس المال والئحته  22المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

اعماال  التنفيذية( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول

الفة او شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات الس

مدينه نصر -حى السفارات  10ب 4تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ، بجهة :  - 

لتجارة العامةاالنظمة المتطورة ل -  1222  ADVANCED SYSTEMS FOR GENERALTRADING    شركة  ،  التجارة العامة

ز للشركة ان والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة الفوم ومستلزماته.التوريدات العمومية. المقاوالت العامة. يجو

نها على التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاو تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها

بقاً ألحكام تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك ط

،قيدت فى  1555550555ى   ،رأس مالها   القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

، عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة الفوم  101922برقم  25255259

الشركات  ومستلزماته.التوريدات العمومية. المقاوالت العامة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع

ا ان تندمج ها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهو غير

انين واللوائح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القو

البساتين -المعراج العلوى  - 15522بالعقار المقام على القطعة رقم  - 2على ، بجهة : شقه والقرارات السارية و  - 

ول شركة  ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحص   Nurel Pharma نيوريل فارما -  1223

، عن مع  102123برقم  25255212،قيدت فى  15550555   على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها

ها. ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

ثان طنطا - 63شقة  -الدور السادس  -برج أبو شادي  -ش حسن رضوان  1عمارة رقم   - - 

يوريل فارمان -  1224  Nurel Pharma    شركة  ،  انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية واالمصال و اللقاحات

ب الطبية والمستلزمات واالجهزة الطبيه والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشا

ات ت واالعشاب الطبية واالغذية الطبيه واالعالف السائلة والبودرات والبرمكسومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدا

ركه باحكام التوكيالت التجاريه. تلتزم الش -تصنيع كل ما سبق لدى الغير  -ومستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة 

، عن  102123برقم  25255212يدت فى ،ق 15550555فى شأن تنظيم اعمال   ،رأس مالها    1922لسنه  125القانون رقم 

ية بمختلف انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية واالمصال و اللقاحات والمستلزمات واالجهزة الطبيه والمحاليل الطب

عشاب االانواعها والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات و

صنيع كل ت -الطبية واالغذية الطبيه واالعالف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية امام الجهات المختصة 

فى شأن تنظيم اعمال ، بجهة : عمارة  1922لسنه  125التوكيالت التجاريه. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -ما سبق لدى الغير 

ثان طنطا - 63شقة  -الدور السادس  -برج أبو شادي  -وان ش حسن رض 1رقم   - - 

ال شركة  ،  الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إ   Nurel Pharma نيوريل فارما -  1225

رض وانين المنظمة لهذا الغبعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام الق

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

ذلك  لحقها بها وقد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت

، عن الوكاله التجاريه ،  102123برقم  25255212،قيدت فى  15550555طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   ،رأس مالها   

 وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

لوجوه مع قوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من االمختصة وبما ال يخل باحكام ال

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

ش حسن  1مارة رقم و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ، بجهة : عان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ثان طنطا - 63شقة  -الدور السادس  -برج أبو شادي  -رضوان   - - 

4فور ايه لمستحضرات التجميل الطبيعية والعطور                                                     -  1226 A NATURAL 

COSMETICS & PERFUMES   دى الغير. شركة  ،  توريد وتسويق مستحضرات التجميل الطبيعية والعطور وتصنيع ما سبق ل

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

لحقها بها و ذلك ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ت قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو
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، عن توريد وتسويق  102122برقم  25255212فى  ،قيدت 155550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ك باي وجه من مستحضرات التجميل الطبيعية والعطور وتصنيع ما سبق لدى الغير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر

لخارج ي االوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ف

ذية مع مراعاة احكام ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي

شارع  9القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

مدينه نصر -الحى الثالث  -حسن افالطون  دكتور - 

القيام بأعمال الترجمه-شركة  ،     LEOPARD LANGUAGE SOLUTIONS ليبارد النجويدج سوليوشنز -  1227  

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب و تطوير و تأهيل الموارد البشرية-

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

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  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   

القيام بأعمال الترجمه-، عن  102222برقم  25255216،قيدت فى  05550555مع   ،رأس مالها     

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب و تطوير و تأهيل الموارد البشرية-

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

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  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها  

المعادى-101ش  4مع ، بجهة :   - 

الستشارات تقديم االستشارات الهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية وا -أركريت لإلستشارات الهندسية   شركة  ،   -  1228

ة الشركات ذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطوالدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالستحوا

 اعداد التصميمات -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( .  22العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

يهة ت و غيرها التي تزاول اعماال شبالهندسيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركا

تقديم االستشارات  -، عن  102242برقم  25255213،قيدت فى  0555550555باعمالها او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها   

ذ وكذا تحواالهندسيه)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال واالس

من قانون  22االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

وجه من  اعداد التصميمات الهندسيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي -سوق رأس المال والئحته التنفيذية( . 

-التجمع االول  -2الياسمين  123ت و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على ، بجهة : الوجوه مع الشركا

 - القاهره الجديده

لهيئات أركريت لإلستشارات الهندسية   شركة  ،  تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ا -  1229

والقرارات السارية  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او

برقم  25255213،قيدت فى  0555550555وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

ها بها و ذلك لخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحق، عن تحقيق غرضها في مصر او في ا 102242

ل على كافة طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو

القاهره الجديده-التجمع االول  -2الياسمين  123التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :   - 
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ة التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العمومي-شركة  ،     Crystalكرستال للمواد الغذائية -  1230

 وعلى االخص تجارة و توزيع و توريد المواد الغذائية

 التوكيالت التجارية-

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد 1922لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 . الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير-

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات -، عن  102292برقم  25255216،قيدت فى  155550555

 العمومية وعلى االخص تجارة و توزيع و توريد المواد الغذائية

 التوكيالت التجارية-

، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد 1922لسنه  125لتزم الشركه باحكام القانون رقم ت  

 . الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 التصدير-

 -ت باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : سروهييجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

 - منوف

ليكها او عمرو عالء السيد وشريكية   شركة  ،  واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية لتم -  1231

 تأجيرها او اداراتها

ون االستثمار. مع تزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقاناو استغاللها لحسابها او لحساب الغير تل

ها.  ،رأس مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

قامه المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية ، عن وا 102916برقم  25255222،قيدت فى  3555550555مالها   

 والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها

ون االستثمار. مع او استغاللها لحسابها او لحساب الغير تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقان

ها. ، بجهة : السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

مصر الجديده -ش حسن المامون  05  - 

 جولف جروب للتشطيبات   شركة  ،  المقاوالت العامة -  1232

 مقاوالت التشطيبات والديكور -

 . االستثمار والتسويق العقارى

 التوريدات العمومية

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

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

ى الشركة تنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال

،  102962برقم  25255235،قيدت فى  2555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

 عن المقاوالت العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 400 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 مقاوالت التشطيبات والديكور -

 . االستثمار والتسويق العقارى

 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  

ى الشركة بقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلتلحقها بها و ذلك ط

القاهرة الجديدة -التجمع االول  - 1البنفسج  - 253الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : عقار   - 

تثمار العقارىمهران للمقاوالت   شركة  ،  االس -  1233  . 

 اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات

 .التوريدات العمومية

 .اقامه وتشغيل وادارة الموالت التجارية واالدارية

تبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المر  

 .بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

،قيدت فى  1555555550555بشان شركات االدارة   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

، عن االستثمار العقارى 960102برقم  25255235  . 

 اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات

 .التوريدات العمومية

 .اقامه وتشغيل وادارة الموالت التجارية واالدارية

تبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المر  

سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافيةبذلك  . 

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

-الهضبه الوسطى -الحى الرابع  -0431بشان شركات االدارة ، بجهة : قطعه  2512لسنة  355مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

 - المقطم

 مهران للمقاوالت   شركة  ،  الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات -  1234

 الترخيص بها

 .المقاوالت العامة

 سواء كانت تحت سطح)b.o.t)إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم -

ات بنظاماألرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيار  b.o.t 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 401 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

لها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة   ،رأس ما

، عن الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 102960برقم  25255235ى ،قيدت ف 1555555550555  

 الترخيص بها

 .المقاوالت العامة

 سواء كانت تحت سطح)b.o.t)إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم -

نظاماألرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات ب  b.o.t 

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

 -0431طعه او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ، بجهة : ق

المقطم-الوسطى الهضبه -الحى الرابع   - 

 مهران للمقاوالت   شركة  ،  او تشتريها او -  1235

 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 102960برقم  25255235،قيدت فى  1555555550555نشاطها.  ،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

المقطم-الهضبه الوسطى -الحى الرابع  -0431بجهة : قطعه  نشاطها. ،  - 

 مراسى لالستشارات الهندسيه   شركة  ،  يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  1236

 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  

، عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  102929برقم  25255235،قيدت فى  25555550555نشاطها.  ،رأس مالها   

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

التجمع الخامس-المنطقه الثانيه-التسعين الجنوبى -350نشاطها. ، بجهة : مبنى جرين تاور   - 

المقاوالت العامه و المتكامله و المتخصصه-مراسى لالستشارات الهندسيه   شركة  ،   -  1237  

 التوريدات العموميه-

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

 402 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22لمادة المنصوص عليها في ا ) . 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

المقاوالت العامه و المتكامله و المتخصصه-، عن  102929برقم  25255235،قيدت فى  25555550555تلتزم   ،رأس مالها     

- دات العموميهالتوري  

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 22المنصوص عليها في المادة  ) . 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

التجمع الخامس-المنطقه الثانيه-التسعين الجنوبى -350تلتزم ، بجهة : مبنى جرين تاور   - 

 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125ة  ،  الشركه باحكام القانون رقم مراسى لالستشارات الهندسيه   شرك -  1238

 فى شان سجل المستوردين

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

م القوانين المنظمة لهذا الغرضالالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكا  

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

 25255235،قيدت فى  25555550555او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما   ،رأس مالها   

فى شان سجل المستوردين 1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنه  125، عن الشركه باحكام القانون رقم  102929برقم   

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

 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  

المنطقه -التسعين الجنوبى -350التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ، بجهة : مبنى جرين تاور  او

التجمع الخامس-الثانيه  - 


