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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 202220222محمد عبدالفتاح راضى عبدالرحمن لصاحبها )محمد عبدالفتاح راضى عبدالرحمن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

عن نوع التجارة 10254برقم  22222212، قيد فى   : 

 اقامة وتشغيل مصنع للطبع على المالبس

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

كفر الدوار -نشاطها ، بجهة : مسجد بالل   - 

، قيد فى  122220222ن خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها : داليا محمد رمضا Special Kids سبيشيال كيدز -  2

عن التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز 10311برقم  22222212  

 .الوارده به وبالئحته التنفيذية

حصول على كافة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة ال  

الدخيله -الهانوفيل -لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش جمعة مفتاح   - 

، قيد فى  122220222لصاحبها : داليا محمد رمضان خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Special Kids سبيشيال كيدز -  3

عن النشاط 10311برقم  22222212  :- 

2212ة لسن 22انشطة من داخل ق  :  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

2212لسنة  22انشطة من خارج ق   

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية-

في حالة عدم إلتزام ستثمار والئحته التنفيذية ، ووتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإل

 الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في

الدخيله -الهانوفيل -والئحته ، بجهة : ش جمعة مفتاح  2212لسنة  22التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   - 

، قيد فى  122220222زغبى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )سهيله سمير طه محمد ال R.Training ار للتدريب -  4

عن نوع التجارة 10255برقم  22222224  : 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  :  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  :  

دريب لتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبيناقامة و تشغيل و ادارة مركز ت - . 

في حالةوتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، و  
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ش االمير  35، بجهة :  22رقم  عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار

الرمل -فيكتوريا -عبدالحليم   - 

، قيد فى  122220222لصاحبها )سهيله سمير طه محمد الزغبى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   R.Training ار للتدريب -  5

2212عن لسنة  10255برقم  22222224  

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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

الرمل -فيكتوريا -عبدالحليم ش االمير  35نشاطها. ، بجهة :   - 

 22222224، قيد فى  122220222لصاحبها )رشااحمد محمد بشير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Happy Kids هابى كيدز -  6

عن نوع التجارة 10322برقم   : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

اره مركز تدريب تنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبييناقامه وتشغيل واد  

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22إلستثمار رقم عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون ا  

ابو حمص -والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار ، بجهة : ش مدرسه االيمان الخاصه   - 

 22222224، قيد فى  122220222لصاحبها )رشااحمد محمد بشير(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Happy Kids هابى كيدز -  7

ار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحتهعن المش 10322برقم   

 التنفيذية

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

ابو حمص -نشاطها. ، بجهة : ش مدرسه االيمان الخاصه   - 

، قيد  122220222)شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد لصاحبها -  8

عن نوع التجارة 10322برقم  22222224فى   : 

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

الموهوبيين اقامه وتشغيل واداره مراكز تدريب تنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه  

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

 -الفلكى االصالح  15دم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار ، بجهة : ش المدينه المنوره متفرع من ش والئحته التنفيذة ، مع ع

 - منتزه اول

، قيد  122220222شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد لصاحبها )شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

ار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحتهعن المش 10322برقم  22222224فى   

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

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

منتزه اول -الفلكى االصالح  15نشاطها. ، بجهة : ش المدينه المنوره متفرع من ش   - 

الدين أنور محمود رخا لصاحبها )محمود كمال الدين أنور محمود رخا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود كمال  -  10

عن نوع التجارة 10321برقم  22222224، قيد فى  022220222  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجوارب

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

سيدى جابر -شارع السالم عزبة حجازى  3نشاطها ، بجهة :   - 

، قيد فى  222220222لصاحبها )عمرو عبدالباسط عبدلله احمد شركس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Kottab  كتاب -  11

عن نوع التجارة 10322برقم  22222213  : 

2212( لسنة  22انشطة داخل قانون )  :  

 .انشاء او اداره او تشغيل المدارس -

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - -

2212( لسنة  22انشطة خارج قانون )  :  

 .تقديم خدمات التدريب عبر االنترنت -

- د و تنمية و تدريب الموارد البشريةاقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعدا . 

حالة مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

منتزه ال -ش االمان موازى لشارع جمال عبد الناصر سيدى بشر الدور الحادى عشر  15عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط ، بجهة : 

 -اول

، قيد فى  222220222لصاحبها )عمرو عبدالباسط عبدلله احمد شركس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Kottab  كتاب -  12

2212لسنة  22عن يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  10322برقم  22222213  

حتهارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خ  

 .التنفيذية

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

المنتزه اول -ور الحادى عشر ش االمان موازى لشارع جمال عبد الناصر سيدى بشر الد 15نشاطها. ، بجهة :  - 

، قيد  122220222لصاحبها : منى محمد عبدالمنعم عوض الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Baby Shark بيبى شارك -  13

عن النشاط 10312برقم  22222212فى   :- 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  .  

- قل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكزالتدريب إلعداد الباحثين ومراكز ن  

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  .  
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ات مالية اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين . وتلتزم المنشأة بإفراد حساب - .

 ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة

الحوافزالواردة بقانون لتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا وبقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إ

الدخيله -لسنة ، بجهة : شارع مسجد ناجى بجوار مدرسة الدخيلة االعدادية القديمة  22اإلستثمار رقم   - 

، قيد  122220222ماله ،   لصاحبها : منى محمد عبدالمنعم عوض الروبى  ، تاجر فرد ، رأس Baby Shark بيبى شارك -  14

2212عن  10312برقم  22222212فى   

ته التنفيذيةوالئحته  التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمارالمشارإليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح . 

ة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كاف  

الدخيله -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع مسجد ناجى بجوار مدرسة الدخيلة االعدادية القديمة   - 

، قيد  122222220222غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

عن نوع التجارة 10312برقم  22222213فى   : 

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كماليات السيارات وخامات العناية بالسيارات-

 اقامة وتشغيل المجازر االلية

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 .المأكوالت و التيك اواى

 .اقامة وتشغيل مركز صيانة ومغسلة للسيارات

ش الملك مع 10ستثمار والئحته ، بجهة : وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإل

المنتزه -المندرة قبلى -الحرمين امام مرسليا   - 

، قيد  122222220222غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

عن التنفيذية ، وفي حالة 10312برقم  22222213فى   

2212لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  عدم إلتزام الشركة  

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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

المنتزه -المندرة قبلى -ش الملك مع الحرمين امام مرسليا 10نشاطها ، بجهة :   - 

ر فرد ، رأس ماله أفرو باك لصناعة الكرتون ومستلزمات التغليف لصاحبها )شعبان عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحيم(  ، تاج -  17

عن نوع التجارة 10355برقم  22222223، قيد فى  102220222  ،  : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون ومستلزمات التغليف
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 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

مطروح خلف المظلوم للسيراميكطريق اسكندرية  23نشاطها. ، بجهة : الكيلو   - 

 - العامريه

، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ECEVIT YAVUS ULCAN لصاحبها )اجاويد ياووز اولجان Istanbul اسطنبول -  18

عن نوع التجارة 10323برقم  22222215، قيد فى  1222220222  : 

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

 .توريد وجبات سابقة التجهيز بنظام الكاترينج

حالة مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22ا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزاي  

مرحله اولى الدور الثانى كومباوند  3شقه  2والئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار ، بجهة : عمارة رقم 

 - المهندسين

 - برج العرب الجديده

نلصاحبها )اجاويد ياووز اولجا Istanbul اسطنبول -  19  ECEVIT YAVUS ULCAN    ، تاجر فرد ، رأس ماله ،

عن المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 10323برقم  22222215، قيد فى  1222220222  

 .التنفيذية

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

مرحله اولى الدور الثانى كومباوند المهندسين 3شقه  2نشاطها. ، بجهة : عمارة رقم   - 

 - برج العرب الجديده

لصاحبها )احمد الغريب عبدالفتاح الدالى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   K.T.P األمل للمنتجات البالستيكية المتطورة -  20

نوع التجارة :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع روالت من عن 10222برقم  22222225، قيد فى  0222220222 PVC     لالستخدام

حصول على كافة فى تعبئة وتغليف المستحضرات الصيدلية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال

 التراخيص الالزمة لمباشرة

 - ( المجمع الصناعى بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم قبلى4بر رقم ) ( عن05-02-01-02نشاطها. ، بجهة : الوحدات ارقام  )

 - العامريه

 22222215، قيد فى  122220222لصاحبها )مروه سعد محمد ابو شريبه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Future فيوتشر -  21

2212عن لسنة  10320برقم   

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

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

الدخيله -شارع مدرسة ابو يوسف ( 5نشاطها. ، بجهة : عمارة )   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 22222215، قيد فى  122220222لصاحبها )مروه سعد محمد ابو شريبه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Future فيوتشر -  22

عن نوع التجارة 10320برقم   : 

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

كنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل ت -  

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين-

في حالةوتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، و  

( 5، بجهة : عمارة )  22لشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام ا

الدخيله -شارع مدرسة ابو يوسف   - 

، قيد فى  122220222الشرق لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : احمد محمد احمد عياد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

عن النشاط 10312برقم  22222221  :- 

ه جزيرة سيناء تجاره الجمله والتجزئه لطلمبات المياه والمواتير بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شب

 فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع

2222لسنة  305رية مصر العربية رقم و مراعاة قرار رئيس جمهو 2222لسنة  302مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  .  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

المنتزة اول -سيدى بشر  -محل شمال مدخل العقار  -شارع القاهرة  25لمباشرة نشاطها ، بجهة :   - 

  لغذائيه لصاحبها )طارق عبدالباسط عبدالحى كشا ف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،الريان كيتشن لتصنيع المواد ا -  24

عن نوع التجارة 10351برقم  22222220، قيد فى  122220222  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ونعبئة وتغليف المواد الغذائيه

 توريد المواد الغذائيه

حالة ألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل ل  

2212لسنة  22عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

تهحوافز الواردهبه وبالئحوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات وال  

 .التنفيذية

اول المنتزه -ش السالم 15-( 1شقه رقم )   -مع مراعاة ، بجهة : الدور االرضى   - 

لصاحبها )اكرم محمد عبدالعزيز محمد ابوزيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   AK Development أى كاى ديفيلوبمنت -  25

عن نوع التجارة 51103برقم  22222223، قيد فى  1222220222  : 

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

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

. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

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

شارع مدحت المليجى عمارة 35( الكائن فى  110نشاطها. ، بجهة : المكتب رقم )   

رمل اول -قمراية رشدى الطابق االول   - 

  الريان كيتشن لتصنيع المواد الغذائيه لصاحبها )طارق عبدالباسط عبدالحى كشا ف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  26

ارات السارية وعلى الشركة الحصول على عن احكام القوانين واللوائح والقر 10351برقم  22222220، قيد فى  122220222

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

اول المنتزه -ش السالم 15-( 1شقه رقم )   -نشاطها ، بجهة : الدور االرضى   - 

، قيد فى  122220222لصاحبها )دينا رزق لله ادوار جرجس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Royal Kidsرويل كيدز -  27

الوارده به  عن التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز 10252قم بر 22222224

 وبالئحته

 .التنفيذية

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

( شارع داود عمون متفرع من ش حسين شرين لوران3الول ) نشاطها. ، بجهة : الدور ا  

 - الرمل اول -

، قيد فى  122220222لصاحبها )دينا رزق لله ادوار جرجس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Royal Kidsرويل كيدز -  28

عن نوع التجارة 10252برقم  22222224  : 

22انشطة داخل قانون )  ):  

- تدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز ال  . 

22انشطة خارج قانون )  ):  

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين-

حالة يذية ، وفيمع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنف  

2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

( شارع داود عمون متفرع من ش حسين شرين لوران3والئحته ، بجهة : الدور االول )   

 - الرمل اول -

 22222215، قيد فى  122222220222وك الفيل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفيل فارم لصاحبها )عالء لبيب محمد مبر -  29

عن نوع التجارة 10322برقم   : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه

مركزاللتزام بافراد حسابات مالية وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه مع ا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ط حقهامالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسق  

والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة 2212لسنة  22في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

السيوف -امام شركه فودافون ش اديب معقد  - 3خارج قانون اإلستثمار ، بجهة : قصر بانورما   

المنتزه -شماعه   - 

 22222215، قيد فى  122222220222الفيل فارم لصاحبها )عالء لبيب محمد مبروك الفيل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

فز الواردهبه وبالئحته التنفيذيةعن المشار إليه بالضمانات والحوا 10322برقم  . 

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

السيوف -امام شركه فودافون ش اديب معقد  - 3نشاطها. ، بجهة : قصر بانورما   

المنتزه -شماعه   - 

، قيد فى  1222220222لصاحبها : اغسطينوس نبيل لويس ابوسيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Leg- UP ليج أب -  31

عن النشاط 10315برقم  22222213  :- 

2212( لسنة  22انشطة داخل قانون )  :  

اأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعه -  . 

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

2212( لعام  22انشطة خارج قانون )  :  

 .التوريدات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات

 20حالة ، بجهة :  نشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لأل

المنتزه -سيدى بشر بحرى  02ش   - 

رأس ماله ،   مصنع مفتاح المدينه لتصنيع وتجميع ريموت السيارات لصاحبها ) مصطفى سيد محمد يوسف (  ، تاجر فرد ، -  32

ن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ريموت السيارات . مع مراعاة ع 10322برقم  22222211، قيد فى  0222220222

: العقار رقم  احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة

قسم الحضرة -( شارع عمر بن ابى ربيعة 21)  - 

، قيد فى  1222220222اغسطينوس نبيل لويس ابوسيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها :  Leg- UP ليج أب -  33

عن عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 10315برقم  22222213  

 تثماروالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلس 2212لسنة  22بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

 المشار إليه بالضمانات والحوافز

 .الوارده به وبالئحته التنفيذية

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

المنتزه -سيدى بشر بحرى  02ش  20لمباشرة نشاطها . ، بجهة :   - 

، قيد فى  122220222يه لصاحبها : محمد السيد السيد ابو تركيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمد السيد السيد ابو ترك -  34

عن النشاط 10310برقم  22222213  :- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب الطفلى

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

ابو المطامير -شرق الطريق الصحراوى  00مباشرة نشاطها . ، بجهة : ك ل  - 

، قيد فى  122220222لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Miracle Farm ميركل فارم -  35

عن وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 10325برقم  22222212  

العامريه -قسم العامرية أول  -عبد القادر  -مساكن مبارك  252ها . ، بجهة : عمارة لمباشرة نشاط - 

برقم  22222224، قيد فى  3222220222ستار كيم لصاحبها )سلوى حسن ناجى مسعود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

عن نوع التجارة 10320  : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع احبار الطباعه

شغيل مصنع للطباعه على المنتجات البالستيكيهاقامة وت . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع روالت واكياس وعبوات وصناديق من البالستيك

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

بحرى الطريق -ية القاهرة الصحراوى /م طريق اسكندر 100نشاطها. ، بجهة : عقار   - 

العامريه -مرغم   - 

، قيد فى  122220222لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Miracle Farm ميركل فارم -  37

عن النشاط 10325برقم  22222212  :- 

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

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

ة وبياناتإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصور -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -

 -قسم العامرية أول  -عبد القادر  -مساكن مبارك  252إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل ، بجهة : عمارة  -

 -العامريه

، قيد فى  122220222لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Miracle Farm ميركل فارم -  38

عن تكنولوجيا المعلومات 10325برقم  22222212  

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

الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع  . 

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

ة شبه جزيرة مناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية وال

العامريه -قسم العامرية أول  -عبد القادر  -مساكن مبارك  252سيناء مع مراعاه ، بجهة : عمارة  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، قيد فى  122220222لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Miracle Farm ميركل فارم -  39

عن ما ورد بقرار 10325برقم  22222221  

2222لسنة  305وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302رئيس الوزراء رقم  .  

لعمرانية تجاره الجمله والتجزئه في كافة مستلزمات المزارع البيطرية والمحاصيل الزراعية فى المناطق النائية والمجتمعات ا

 .الجديدة

 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس 1522لسنه  122تزم الشركه باحكام القانون رقم التوكيالت التجارية.تل -

 الشركة اى حق فى مزاولة غرضها

 -مساكن مبارك  252إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل ، بجهة : عمارة 

العامريه -العامرية أول قسم  -عبد القادر  - 

، قيد فى  122220222لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Miracle Farm ميركل فارم -  40

عن باحكام القوانين المنظمة هذا الغرض 10325برقم  22222212  . 

في حالة عدم إلتزام دة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الوار

 المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في

والئحته التنفيذية. مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون  2212لسنة  22التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

 اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز

ه بقانون اإلستثمار وبالئحته التنفيذيةالوارد . 

 -قسم العامرية أول  -عبد القادر  -مساكن مبارك  252مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بجهة : عمارة 

 -العامريه

 1222220222أس ماله ،  لصاحبها : احمد محمد عبدالحكيم محمد عبد المنعم زهران  ، تاجر فرد ، ر I HEALTH أى هيلث -  41

عن النشاط 10325برقم  22222212، قيد فى   :- 

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع روالت وأكياس تعقيم المستلزمات الطبية

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

العامريه -مرغم  -ابوستة  -الدور االراضى شارع السبع ورش  542لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :   - 

،  1222220222المنار سيتى لالستثمار العقارى لصاحبها )ادريس ابو عجيله قاسم عبدالرحيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

عن نوع التجارة 10325برقم  22222220قيد فى   : 

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

 عموم المقاوالت

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

اول الرمل -ستانلى  -ش رشدى 25عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة ، بجهة :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  1222220222عقارى لصاحبها )ادريس ابو عجيله قاسم عبدالرحيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المنار سيتى لالستثمار ال -  43

2212لسنة  22عن بقانون اإلستثمار رقم  10325برقم  22222220قيد فى   

تهئحوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبال  

 .التنفيذية

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

اول الرمل -ستانلى  -ش رشدى 25نشاطها. ، بجهة :   

،  2222220222رأس ماله ،  الصقر الدوليه للحاصالت الزراعيه لصاحبها )محمود محمد عطيه عبدالجواد(  ، تاجر فرد ،  -  44

عن نوع التجارة 10322برقم  22222220قيد فى   : 

 اقامة وتشغيل محطه لفرز وتعبيئه الحاصالت الزراعيه

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

ىمخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين الحالتين أن تكون األراضي  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 عموم التصدير

 عموم التوريدات

ابو المطامير -يه صقر مع االلتزام ، بجهة : زاو  - 

 22222224، قيد فى  1222220222مينا دياب ديب واصف لصاحبها )مينا دياب ديب واصف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

عن نوع التجارة 10221برقم   : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية

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

العامريه -نشاطها ، بجهة : عبدالقادر بحرى   - 

، قيد فى  522220222لصاحبها )منال السيد محمود محمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Mas Mix ماس ميكس -  46

عن نوع التجارة 10252برقم  22222212  : 

وتعبئة اضافات االغذية اقامة وتشغيل مصنع لخلط . 

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

مدينة برج العرب-المنطقة الصناعية جنوب الثالثة - 5بلوك  10نشاطها. ، بجهة : قطعة   

برج العرب -الجديدة   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  2222220222الت الزراعيه لصاحبها )محمود محمد عطيه عبدالجواد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الصقر الدوليه للحاص -  47

التنفيذية  عن بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته 10322برقم  22222220قيد فى 

 ، وفي حالة

2212لسنة  22عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئح  

 التنفيذية

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

ابو المطامير -نشاطها. ، بجهة : زاويه صقر   - 

 22222225، قيد فى  02220222محمد سعيد السيد مهران لصاحبها )محمد سعيد السيد مهران(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

تجارةعن نوع ال 10222برقم   : 

نانشمع االس -قطن طبى  -اكياس تعقيم -فوط اسنان  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية)شافط لعاب   

شرائط الصقه طبيه غير معقمه -ماسك نيبواليزر )قناع وجه( -قفازات فحص  -الطبى  ). 

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

برج العرب -( المنطقه الصناعيه الرابعه 2( بلوك )  12نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم )   

 - الجديده

، قيد فى  122220222زكريا ابراهيم زكريا سعد لصاحبها )زكريا ابراهيم زكريا سعد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

عن نوع التجارة 10222برقم  22222224  : 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  :  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  :  

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين -

في حالةاد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، ووتلتزم الشركة بإفر  

، بجهة : الدور األول  22عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

ارفالسيوف الشماعة تقاطع ش عمر مكرم وش محمد ع  - 

 - المنتزه

برقم  22222225، قيد فى  1222220222فينوس لصاحبها )حاتم سمير شكر لله بولس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

عن نوع التجارة 10225  : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المجوهرات والمشغوالت الذهبية والفضية

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

العصافرة قبلى اول المنتزه 40من ش  14نشاطها. ، بجهة : ش   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، قيد فى  122220222زكريا ابراهيم زكريا سعد لصاحبها )زكريا ابراهيم زكريا سعد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

2212عن لسنة  10222برقم  22222224  

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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

السيوف الشماعة تقاطع ش عمر مكرم وش محمد عارفنشاطها. ، بجهة : الدور األول   - 

 - المنتزه

 22222215، قيد فى  1022220222ميجا تريد لصاحبها : معتز عاطف ابو المعاطي خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

عن النشاط 10302برقم   :- 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

المنتزه -الفلكي  -عماره حمدي  -الملك  15متفرع من ش  11لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش   

 22222222، قيد فى  122220222ماله ،  الواحة لصاحبها )زياد محمود عبدالمجيد محمد السمالوطى(  ، تاجر فرد ، رأس  -  53

عن نوع التجارة 10412برقم   : 

: * 2212لسنة  22أنشطة من داخل ق   

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

: * 2212لسنة  22أنشطة من خارج ق   

طفال ورعاية الموهوبين.وتلتزم الشركة بإفراد حساباتاقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات األ  

 مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا

بولكلى -اعيل زكى حمد ش اسم35لسنة ، بجهة :  22الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

سيدى جابر -  - 

 22222222، قيد فى  122220222الواحة لصاحبها )زياد محمود عبدالمجيد محمد السمالوطى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

والئحته التنفيذية ، مع 2212عن  10412برقم   

فز الوارده به وبالئحته التنفيذيةعدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوا . 

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

سيدى جابر -بولكلى -ش اسماعيل زكى حمد 35نشاطها. ، بجهة :   - 

أس : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان  ، تاجر فرد ، ر لصاحبها Ragnarok: Project Zero راجناروك بروجيكت زيرو -  55

عن النشاط 10312برقم  22222213، قيد فى  122220222ماله ،    :- 

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

- عليها يانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد الب  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

لمدمجة وتشغيلها والتدريب عليهاإنتاج وتطوير النظم ا -  . 

الدخيله -، شارع الزهراء متفرع من الهانوفيل العجمي 2، عمارة 2، الدور 2، بجهة : شقة  -  - 

أس لصاحبها : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان  ، تاجر فرد ، ر Ragnarok: Project Zero راجناروك بروجيكت زيرو -  56

عن أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 10312برقم  22222213ى ، قيد ف 122220222ماله ،    

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

ى ترخيص اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول عل -

 من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه

 والتليفزيون

، شارع الزهراء متفرع من 2، عمارة 2، الدور 2مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات ، بجهة : شقة  -

الدخيله -الهانوفيل العجمي   - 

أس لصاحبها : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان  ، تاجر فرد ، ر Ragnarok: Project Zero راجناروك بروجيكت زيرو -  57

عن التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات  10312برقم  22222213، قيد فى  122220222له ،  ما

 التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار

2223لسنه  54وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  )  

تإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما -  

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

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

، 2هة : شقة األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه ، بج -

الدخيله -، شارع الزهراء متفرع من الهانوفيل العجمي 2، عمارة 2لدور ا  - 

أس لصاحبها : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان  ، تاجر فرد ، ر Ragnarok: Project Zero راجناروك بروجيكت زيرو -  58

فنيعن المحتوى العلمي والثقافي وال 10312برقم  22222213، قيد فى  122220222ماله ،   . 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

الدخيله -، شارع الزهراء متفرع من الهانوفيل العجمي 2، عمارة 2، الدور 2لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقة   - 

 22222224، قيد فى  122220222المولى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها )فاطمه ابراهيم عبدالعال عبد F . M وكاله -  59

عن والحوافز الوارده به وبالئحته 10324برقم   

 .التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

الرمل -متفرع من ش الشركه العربيه الدور الثالث شقه يمين السيوف ش مسجد محمد فريد 4نشاطها. ، بجهة :   - 

 22222224، قيد فى  122220222لصاحبها )فاطمه ابراهيم عبدالعال عبدالمولى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   F . M وكاله -  60

عن نوع التجارة 10324برقم   : 

عليها عد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قوا  . 

 التسويق االلكترونى

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22لحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا وا  

ش مسجد محمد فريد متفرع من 4والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات ، بجهة : 

الرمل -ش الشركه العربيه الدور الثالث شقه يمين السيوف   - 

، قيد فى  1222220222لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكة لتجارة الجملة والتجزئة  -  61

: استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق  2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  -عن نشاط المنشاه هو : 10421برقم  22222232

 .األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع

هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في  

 واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

مركز بدر-النجاح 32محطة -اكتوبر  5جمعيه  23وانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت ، بجهة : عقار رقم تربية جميع أنواع الحي  

- 

 22222224، قيد فى  122220222منارة المستقبل لصاحبها )احمد السيد محمد حسنين ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

بالئحتهطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وعن التنفيذية ، مع عدم تمتع األنش 10252برقم   

 .التنفيذية

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

الدخيله -امتداد شارع عيد الطلخاوى 12نشاطها. ، بجهة :   - 

 22222224، قيد فى  122220222منارة المستقبل لصاحبها )احمد السيد محمد حسنين ابراهيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

عن نوع التجارة 10252برقم   : 

22انشطة داخل قانون )  ):  

 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات-

22رج قانون ) انشطة خا ):  

 .اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

حالة مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22زايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالم  

الدخيله -امتداد شارع عيد الطلخاوى 12والئحته ، بجهة :   - 

، قيد فى  1222220222مكة لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

و التسمين أو اللحومعن أو األلبان أ 10421برقم  22222232 . 

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

 . إقامة المزارع السمكية

 .تجاره الجمله والتجزئه فى المواد الغذائية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

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

 لالستصالح واالستزراع

محطة -اكتوبر  5جمعيه  23النقل البحرى العالى البحارويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه ، بجهة : عقار رقم 

مركز بدر-النجاح 32  - 

، قيد فى  1222220222ة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكة لتجار -  65

عن االقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل 10421برقم  22222232  

 البحرى المختلفة كالناقالت والبواخر والعبارات

 انشاء او اداره او تشغيل المدارس

2212ة لسن 22أنشطة من خارج ق  :  

 .التوريدات العمومية-

 .مقاوالت عامة -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122توكيالت تجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  -  

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

مركز بدر-النجاح 32محطة -اكتوبر  5جمعيه  23وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ، بجهة : عقار رقم  المختصة  

- 

، قيد فى  1222220222مكة لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

عن 10421برقم  22222232  . 

- ير فيما هو مسموح به قانوناعموم التصد . 

 تقديم االستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات-

طةوالدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النش  

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

 (التنفيذية
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

محطة -اكتوبر  5جمعيه  23وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ، بجهة : عقار رقم 

مركز بدر-النجاح 32  - 

، قيد فى  1222220222لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكة  -  67

عن اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة 10421برقم  22222232  

2212لسنة  22 عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

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

مركز بدر-النجاح 32محطة -اكتوبر  5جمعيه  23: عقار رقم  نشاطها. ، بجهة  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

شركة  ،     El Laila Company For Development And Management Projects الليلة لتنمية وادارة المشروعات -  1

 :الغرض من تأسيس الشركة

واعامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أناق  

 . المأكوالت و التيك اواى

 .إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم  

، عن الغرض من  10253برقم  22222224،قيدت فى  022220222بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او   ،رأس مالها   

 :تأسيس الشركة

واعل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أناقامة و تشغي  

 . المأكوالت و التيك اواى

 .إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

هاالترخيص ب  

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

العطارين -محطة الرمل  -ش كلية الطب  14بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او ، بجهة :   - 

شركة  ،     El Laila Company For Development And Management Projects الليلة لتنمية وادارة المشروعات -  2

 رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على

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

 . التسويق العقارى

 .التسويق والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

، عن رياضية او تجارية او  10253برقم  22222224،قيدت فى  022220222إال   ،رأس مالها    اى حق فى مزاولة غرضها

 ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على

ساحهاال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى م  

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع الوحدات  

 . التسويق العقارى

 .التسويق والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

العطارين -محطة الرمل  -ش كلية الطب  14بجهة : اى حق فى مزاولة غرضها إال ،   - 

شركة  ،     El Laila Company For Development And Management Projects الليلة لتنمية وادارة المشروعات -  3

 بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

الغرض باحكام القوانين المنظمة لهذا  . 

 .إقامة وتنظيم الحفالت العامة

 .انشاء و ادارة المالهى الترفيهية والمائية

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

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

، عن بعد الحصول  10253برقم  22222224،قيدت فى  022220222تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و   ،رأس مالها   

 على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 .إقامة وتنظيم الحفالت العامة

 .انشاء و ادارة المالهى الترفيهية والمائية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

يها اوج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندم  

العطارين -محطة الرمل  -ش كلية الطب  14تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و ، بجهة :   - 

شركة  ،     El Laila Company For Development And Management Projects الليلة لتنمية وادارة المشروعات -  4

 الئحته التنفيذية

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

، عن الئحته التنفيذية 10253برقم  22222224،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

العطارين -محطة الرمل  -ش كلية الطب  14نشاطها. ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Pro Crops برو كروبس -  5

- فى شان تنظيم اعمال الوكاله 1522لسنه  122عموم التصدير و التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 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

 التوريدات العمومية -

لحاوياتتقديم الخدمات اللوجيستية وبيع وشراء و ايجار و تداول و تخزين ا -  

برقم  22222212،قيدت فى  1022220222استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها   ،رأس مالها    -

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10330 : 

- فى شان تنظيم اعمال الوكاله 1522لسنه  122عموم التصدير و التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

تجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولةال  

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

 التوريدات العمومية -

اوياتتقديم الخدمات اللوجيستية وبيع وشراء و ايجار و تداول و تخزين الح -  

 -الطريق الزراعى -شارع كمباوند سموحة جرين 020استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها ، بجهة :  -

 - الرمل

 .شركة  ،  قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة   Pro Crops برو كروبس -  6

ض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الريويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغرا  

 الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

فظ وتخزين الغاللاقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات واقامة وتشغيل صوامع ح - . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .بيع وشراء التقاوى والبذور وآالت ومستلزمات االنتاج الزراعى -

 التوكيالت المالحية

، عن قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي  10330برقم  22222212،قيدت فى  1022220222يجوز   ،رأس مالها   

 .المستصلحة

غراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الريويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة أل  

 الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

مع حفظ وتخزين الغاللاقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات واقامة وتشغيل صوا - . 

 .بيع وشراء التقاوى والبذور وآالت ومستلزمات االنتاج الزراعى -

 التوكيالت المالحية

الرمل -الطريق الزراعى -شارع كمباوند سموحة جرين 020يجوز ، بجهة :   - 

تي شركة  ،  للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ال   Pro Crops برو كروبس -  7

 تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

باي  ، عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 10330برقم  22222212،قيدت فى  1022220222نشاطها  ،رأس مالها   

 وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة 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

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

الرمل -الطريق الزراعى -شارع كمباوند سموحة جرين 020نشاطها ، بجهة :   - 

 :شركة  ،   الغرض من تأسيس الشركة   Wellness Pharma  ويلنس للتجارة والصناعات الدوائية -  8

ةزيع وتسويق االدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيتجارة وتو  

 . واالغذية الخاصة

واالغذية التصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية  

 . الخاصة

ت التجاريةاالستيراد والتصدير والتوكيال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

فى شان سجل المستوردين 1522لسنه  121والقانون رقم  1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

، عن  10332برقم  22222212،قيدت فى  22222220222وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس   ،رأس مالها   

 :الغرض من تأسيس الشركة

ةق االدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيتجارة وتوزيع وتسوي  

 . واالغذية الخاصة

واالغذية التصنيع لدى الغير لالدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية  

 . الخاصة

يةاالستيراد والتصدير والتوكيالت التجار  

فى شان سجل المستوردين 1522لسنه  121والقانون رقم  1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

دمنهور -وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس ، بجهة : برج الهدايا شارع الجيش الدور االول   - 

شركة  ،  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول    Wellness Pharma  ويلنس للتجارة والصناعات الدوائية -  9

 على التراخيص

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

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

، عن الشركة اى حق فى مزاولة  10332برقم  22222212،قيدت فى  22222220222مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

 غرضها إال بعد الحصول على التراخيص

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

هالحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

دمنهور -اعاة احكام القوانين ، بجهة : برج الهدايا شارع الجيش الدور االول مع مر  - 

شركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول    Wellness Pharma  ويلنس للتجارة والصناعات الدوائية -  10

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  10332برقم  22222212قيدت فى ، 22222220222نشاطها  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

دمنهور -نشاطها ، بجهة : برج الهدايا شارع الجيش الدور االول   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Alex Group Food اليكس جروب فود -  11

يل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتجفيف وتعبئه وتغليف الحاصالت الزراعيةاقامة وتشغ . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

أو اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

 .تجميدها

هااو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  

،قيدت فى  022220222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10422برقم  22222222 : 

ع لفرز وتدريج وتشميع وتجفيف وتعبئه وتغليف الحاصالت الزراعيةاقامة وتشغيل مصن . 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية

أو اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

 .تجميدها

هاترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش  

الحى  5المجاوره  12بلوك  22 -او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

برج العرب -االول مدينه برج العرب الجديده   - 

يجيبتأدفانسيد فيولز ا -  12  Advanced Fuels Egypt   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة: 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  :  

 اقامة وتشغيل مصنع إلعادة تدوير المخلفات الزراعية -

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

ىالحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10222برقم  22222220،قيدت فى  1222220222،رأس مالها      : : 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  :  

 اقامة وتشغيل مصنع إلعادة تدوير المخلفات الزراعية -

يشترطمستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي ال  

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

العامريه -طريق اسكندرية مطروح -سانت كاترين-اليكس ويست  522بجهة :  ، :  - 

2212لسنة  22شركة  ،  انشطة من خارج ق    Advanced Fuels Egypt أدفانسيد فيولز ايجيبت -  13  

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا -

كز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمارالتوريدات العمومية.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومر -  

انونوالئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بق  

بالضمانات والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه 2212لسنة  22اإلستثمار رقم   

 .والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

2212لسنة  22، عن انشطة من خارج ق  10222برقم  22222220،قيدت فى  1222220222يجوز للشركة   ،رأس مالها     

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا -

ي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمارالتوريدات العمومية.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مال -  

انونوالئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بق  

اناتوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضم 2212لسنة  22اإلستثمار رقم   

 .والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

العامريه -طريق اسكندرية مطروح -سانت كاترين-اليكس ويست  522يجوز للشركة ، بجهة :   - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع    Advanced Fuels Egypt أدفانسيد فيولز ايجيبت -  14

تزاول اعماال شبيهة باعمالهاالشركات و غيرها التي   

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  10222برقم  22222220،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة 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

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

العامريه -طريق اسكندرية مطروح -سانت كاترين-اليكس ويست  522نشاطها. ، بجهة :   - 

عموم التجارة . يجوز للشركة ان تكون لها  -1 -دكان البيوت لعموم التجارة   شركة  ،  الغرض من تاسيس الشركة هو : -  15

رها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالهامصلحة 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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

عموم  -1 -، عن الغرض من تاسيس الشركة هو : 10252برقم  22222212،قيدت فى  322220222نشاطها.  ،رأس مالها   

هة اال شبيالتجارة . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعم

 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

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

اول الرمل -ش شاكر الخياط جليم  2نشاطها. ، بجهة : اسفل العقار رقم   - 

 رايةالنهاء                        اجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبية   شركة  ،   غرض الشركة هو -  16

بالجامعات والمعاهد والمدارس االجنبية الوساطة فى انهاء اجراءات الحاق الطالب المصريين . 

 .الوساطه فى انهاء االجراءات االداريةامام الجهات غير الحكومية

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

طةهذه األنش وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة  . 

ها على   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

، عن غرض الشركة هو 10342برقم  22222212،قيدت فى  022220222،رأس مالها     

ات والمعاهد والمدارس االجنبيةالوساطة فى انهاء اجراءات الحاق الطالب المصريين بالجامع . 

 .الوساطه فى انهاء االجراءات االداريةامام الجهات غير الحكومية

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

طةنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األ  . 

ها على ، ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

قسم سيدى جابر -شارع تعاونيات سموحه 52بجهة :   - 

،  تحقيق  رايةالنهاء                        اجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبية   شركة -  17  

أس مالها   غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون .  ،ر

، عن تحقيق 10342برقم  22222212،قيدت فى  022220222  

جهة : ها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، بغرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق

قسم سيدى جابر -شارع تعاونيات سموحه 52  - 

ة او جيبو ماركت   شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالف -  18

 تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الخارج  ، عن على تحقيق غرضها في مصر او في 10322برقم  22222224،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -سموحه -شارع جاردن سيتى -وحه تعاونيات سم24نشاطها. ، بجهة :   - 

 :جيبو ماركت   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  19

 التوريدات العمومية والغذائية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتينشئ تأسيس الشركة اى حق فى   

 . 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  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10322برقم  22222224،قيدت فى  022220222ا   ،رأس مالها   او التي قد تعاونه : 

 التوريدات العمومية والغذائية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غر  

 . 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  

سيدى جابر -سموحه -شارع جاردن سيتى -تعاونيات سموحه 24: او التي قد تعاونها ، بجهة   - 

 امير موسى محمد محمد موسى وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  20

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والمالبس الجاهزه

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10325برقم  22222220،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والمالبس الجاهزه

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

سيدى جابر -نشاطها. ، بجهة : مدخل ب شارع طلعت مصطفى طريق المطار ابراج النصر   - 

 عمر على عبدالعزيز حسن كحله وشربكيه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  21

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات و المستلزمات الطبية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10220برقم  22222225،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات و المستلزمات الطبية

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

العامرية اول -ش مصرف النوبارية خلف سجاد مكه وحديد بشاى الدور االول علوى مرغم بحرى الصناعيه 2نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله  فراس عبدالفتاح صالح عموره وشريكه  -  22  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والعصائر عدا الكحوليه

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10355برقم  22222225،قيدت فى  12222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والعصائر عدا الكحوليه

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

مركز كفر الدوار -مستشفى الشامله نشاطها. ، بجهة : عمارة جمال ابو المكارم شارع   - 

 حسنين حلمى حسنين الشرقاوى وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  23

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات اللدائنية

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10413برقم  22222232،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات اللدائنية

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

مركز بدر-هة : قرية المعركةنشاطها. ، بج  - 

 جابر سعيد محمد وشريكيه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  24

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اوانى طهى جرانيت وسيراميك

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10222برقم  22222224،قيدت فى  3222220222ها.  ،رأس مالها   نشاط  

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اوانى طهى جرانيت وسيراميك

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

العامريه -ام زغيو  -بجهة : شارع سالم عيد نشاطها. ،   - 

 محمد محمود حامد عثمان وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  25

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

ومالسالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10322برقم  22222212،قيدت فى  02222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

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

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

العامريه -نشاطها. ، بجهة : قرية رحيم بجوار مدرسة رحيم   - 

لسنة  22حسام رافت احمد محمد على النجار وشريكه   شركة  ،  التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  -  26

2212 

حتهتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئوالئحته التنفيذية ، مع عدم تم  

 .التنفيذية

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

، عن التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون  03221برقم  22222212،قيدت فى  4222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

2212لسنة  22اإلستثمار رقم   

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

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

المنتزه -ش مسجد محمد عبده طوسون خلف مركز شباب طوسون  2نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   - 

 حسام رافت احمد محمد على النجار وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  27

ةة الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمراني  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

 .المقاوالت العامة المتكاملة والمتخصصة

حالة ية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بإفراد حسابات مال  

، عن الغرض التي  10322برقم  22222212،قيدت فى  4222220222عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق   ،رأس مالها   

 انشئت من اجله

ةيدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجد  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

 .المقاوالت العامة المتكاملة والمتخصصة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

حالة كز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومر  

المنتزه -ش مسجد محمد عبده طوسون خلف مركز شباب طوسون  2عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق ، بجهة : عقار رقم   

- 

جلهجرجس كمال بخيت عزوز وشريكته   شركة  ،  الغرض التي انشئت من ا -  28  

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 اقامة وتشغيل محطات لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

أو اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

 .تجميدها

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10425برقم  22222232،قيدت فى  222.22222222في هاتين   ،رأس مالها     

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 اقامة وتشغيل محطات لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

أو مة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدهااقا  

 .تجميدها

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

بالمبنى  شارع االدارة التعليمية الدور االرضى-نى االدارى الكائن امام االدارة التعليميه في هاتين ، بجهة : الدور االرضى بالمب

 االدارى الكائن امام

مدينه النوباريه الجديده -شارع االدارة التعليمية -االدارة التعليميه   - 

زراع, اض االستصالح واالستجرجس كمال بخيت عزوز وشريكته   شركة  ،  الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغر -  29

 وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

، عن الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض  10425برقم  22222232،قيدت فى  222222220222،رأس مالها      .

 االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

ةائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الن  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

االدارى  ى بالمبنىشارع االدارة التعليمية الدور االرض-، بجهة : الدور االرضى بالمبنى االدارى الكائن امام االدارة التعليميه  .

 الكائن امام

مدينه النوباريه الجديده -شارع االدارة التعليمية -االدارة التعليميه   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   crust factory كرست فكتورى الداره المطاعم -  30

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وقاعات االفراح

 اداره وتشغيل مدن االلعاب والمشروعات الترفهيه

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

العقارىالتسويق واالستثمار   

 التوكيالت التجاريه

،قيدت فى  022220222فى شان تنظيم اعمال الوكالهالتجاريه   ،رأس مالها    1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10352برقم  22222220 : 

 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وقاعات االفراح

ره وتشغيل مدن االلعاب والمشروعات الترفهيهادا  

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

قارىالتسويق واالستثمار الع  

 التوكيالت التجاريه

الدور  123و  122فى شان تنظيم اعمال الوكالهالتجاريه ، بجهة : محل رقم  1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

الرمل -مول سان ستيفانو  -طريق الجيش  355االول   - 

تأسيس الشركةشركة  ،  ، وال ينشئ    crust factory كرست فكتورى الداره المطاعم -  31  

 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

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

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هااليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعم  

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

يس الشركة، عن ، وال ينشئ تأس 10352برقم  22222220،قيدت فى  022220222مع مراعاة   ،رأس مالها     

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

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اهيجوز 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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

رملال -مول سان ستيفانو  -طريق الجيش  355الدور االول  123و  122مع مراعاة ، بجهة : محل رقم   - 

شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة    crust factory كرست فكتورى الداره المطاعم -  32

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  10352برقم  22222220،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الرمل -مول سان ستيفانو  -طريق الجيش  355الدور االول  123و  122نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   La Vespa الفيسبا للتجاره -  33

 بيع وتجاره قطع غيار الدرجات البخاريه

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10322برقم  22222223قيدت فى ، 022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 بيع وتجاره قطع غيار الدرجات البخاريه

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

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

المنتزه اول -سيدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر 22نشاطها. ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   G.M جى ام لتركيبات االسنان -  34

 .اقامة وتشغيل معمل لتركيبات االسنان بكافة انواعها

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10222برقم  22222225،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .اقامة وتشغيل معمل لتركيبات االسنان بكافة انواعها

هاباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة  

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الرمل -لوران  - 323ش االقبال عمارة الزهور مدخل ج الدور الثالث شقة  31نشاطها. ، بجهة :   - 

 :ناتشيل للدعاية واالعالن   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  35

 القيام بأعمال الدعاية واالعالن

 التوريدات العمومية

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  

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10324برقم  22222215،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 القيام بأعمال الدعاية واالعالن

العموميةالتوريدات   

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  

ام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحك  

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

الرمل -جليم  -شارع محمود عز الدين الدرينى متفرع من شارع نوتردام دى سيون  4نشاطها. ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عىصيدليات د.فاطمة الرفا -  36                                           Dr.FATMA      ELREFAEY       PHARMACY     ،  شركة

 :الغرض من تأسيس الشركة

 .ادارة الصيدليات

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

يها اوونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعا  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10325برقم  22222224،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .ادارة الصيدليات

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -شارع عبدالتواب هديب  02ار رقم نشاطها. ، بجهة : العق  - 

لشركةالتكنولوجيا العالمية لالستشارات الهندسية والمقاوالت واالستثمارت العقارية   شركة  ،  الغرض من تأسيس ا -  37 : 

ة زيادةتقديم االستشارات الهندسية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

ن سوق رأس المال والئحته التنفيذيةمن قانو 22المنصوص عليها في المادة   ) . 

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 . االستثمار العقارى

،قيدت فى  022220222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10325برقم  22222212 : 

ة زيادةتشارات الهندسية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبتقديم االس  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

المال والئحته التنفيذيةمن قانون سوق رأس  22المنصوص عليها في المادة   ) . 

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 . االستثمار العقارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

شارع شكور محطة الرمل برج  12يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ، بجهة : 

العطارين -هندى   - 

ماال شبيهة والمقاوالت واالستثمارت العقارية   شركة  ،  غيرها التي تزاول اعالتكنولوجيا العالمية لالستشارات الهندسية  -  38

 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

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

، عن غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها 10325برقم  22222212،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

العطارين -الرمل برج هندى شارع شكور محطة  12نشاطها. ، بجهة :   - 

بئة دقيق ونخاله محمود عبدالمنعم حسن زنون وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج دقيق خبز افرنجى وتع -  39

 وتصنيع مكرونه وشعريه عاديه غير محتويه

 .على بيض

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

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج دقيق  10222برقم  22222212،قيدت فى  422222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 خبز افرنجى وتعبئة دقيق ونخاله وتصنيع مكرونه وشعريه عاديه غير محتويه

 .على بيض

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

( الواقعه بالقطاع رقم )االولى( بالمنطقه 2نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسي للشركة وموقع ممارسة النشاط : القطعه رقم ) 

البحيره -الصناعيه  وادى النطرون   

 محمد احمد عامر وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  40

سنويا بالمجان من % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج الطب النفسى وعالج االدمان بشرط أن تقدم   

 الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10352برقم  22222225،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

لمجان منسنويا با % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج الطب النفسى وعالج االدمان بشرط أن تقدم   

 الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الدخيله -البيطاش  -ش الحنفيه  04نشاطها. ، بجهة :   

ونى وشريكه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجلهحمزه محمد احمد الدلت -  41  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل ودهان المعادن

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 03251برقم  22222223،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 .اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل ودهان المعادن

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

ب الجديدهبرج العر -المجاوره الثانيه المجتمع المحلى الثانى 122نشاطها. ، بجهة :   - 

 هدى حسن حسن عبده وشريكها   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  42

التصدير -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة  

الةعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي ح  

2212لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام الشركة   

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

، عن الغرض التي انشئت  10422برقم  22222232،قيدت فى  3222220222لها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس ما

 من اجله

التصدير -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة  

الةعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي ح  

2212لسنة  22ا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام الشركة بهذ  

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

محرم بك -شارع محمد علي من العمدة  22مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : عقار   - 

لمباشرة هدى حسن حسن عبده وشريكها   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة -  43  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  04221برقم  22222232،قيدت فى  3222220222نشاطها  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

محرم بك -شارع محمد علي من العمدة  22نشاطها ، بجهة : عقار   - 

 رامى حسن خطاب وشركاؤه   شركة  ،   الغرض التي انشئت من اجله -  44

عبئه كلوالمخصبات الزراعيه ومبيدات الصحه العامه وتصنيع وتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المبيدات واالسمده   

 ماسبق لحساب الغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

نيهتجاره الجمله والتجزيه لالسمده والمبيدات والمخصبات ومبيدات الصحه العامه فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرا  

 الجديده

حالة دة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الوار  

برقم  22222225،قيدت فى  3222220222عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز   ،رأس مالها   

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10423  

عبئه كلخصبات الزراعيه ومبيدات الصحه العامه وتصنيع وتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المبيدات واالسمده والم  

 ماسبق لحساب الغير

نيهتجاره الجمله والتجزيه لالسمده والمبيدات والمخصبات ومبيدات الصحه العامه فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرا  

 الجديده

حالة قانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة ب  

دمنهور -يسى برج البرد -عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز ، بجهة : ش عبدالسالم الشاذلى   - 

2212لسنة  22رامى حسن خطاب وشركاؤه   شركة  ،  الواردة بقانون اإلستثمار رقم  -  45  

تهالتنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح والئحته  

 .التنفيذية

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

2212لسنة  22، عن الواردة بقانون اإلستثمار رقم  10423برقم  22222225دت فى ،قي 3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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

دمنهور -برج البرديسى  -نشاطها. ، بجهة : ش عبدالسالم الشاذلى   - 

 رضا صبحى عبدالعزيز عثمان وشركائه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  46

راعيةاقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة األسمدة سائلة وبودرة والمبيدات والمخصبات الز  

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

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10321برقم  22222224،قيدت فى  0222220222تجاره   ،رأس مالها     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

والمخصبات الزراعية اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة األسمدة سائلة وبودرة والمبيدات  

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

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 :تجاره ، بجهة : موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسي للشركة

باريه الجديدهمدينه النو -المنطقة الثانية -( بمنطقة الصناعات الصغيرة  35المركز الرئيسي للشركة: قطعة رقم )   - 

زراعية فى رضا صبحى عبدالعزيز عثمان وشركائه   شركة  ،  الجمله والتجزئه فى مجال األسمده والمبيدات والمخصبات ال -  47

 المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

 .الجديدة

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

، عن الجمله والتجزئه فى مجال األسمده والمبيدات  10321برقم  22222224،قيدت فى  0222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 والمخصبات الزراعية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية

 .الجديدة

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

 :نشاطها. ، بجهة : موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسي للشركة

مدينه النوباريه الجديده -المنطقة الثانية -( بمنطقة الصناعات الصغيرة  35المركز الرئيسي للشركة: قطعة رقم )   - 

شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله  محمد عبدالجليل عوض يونس وشريكه  -  48  

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10352برقم  22222220،قيدت فى  2222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية

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

برج العرب الجديده -مساكن المستثمرين  11نشاطها. ، بجهة : شقه عماره   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

خارج   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركةالبسمه اللحاق العماله بالداخل وال -  49 : 

 الحاق العماله المصريه بالداخل والخارج

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10350قم بر 22222225،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 الحاق العماله المصريه بالداخل والخارج

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

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

قسم المنتزه تان -لدور االول علوى ا -المندره بحرى  -ش محمد حسنين هيكل 15نشاطها. ، بجهة :   - 

 :كايرو ميكس لالعالف   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  50

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف و اضافاتها

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122القانون رقم التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام   

 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

، عن  10414برقم  22222232،قيدت فى  12222220222باي   ،رأس مالها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

 :الغرض من تأسيس الشركة

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف و اضافاتها

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122رقم  التصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون  

 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

مدينه دمنهور -جهة : برج الشهاب شارع عبد السالم الشاذلي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ، ب  

 كايرو ميكس لالعالف   شركة  ،  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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 وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  10414برقم  22222232،قيدت فى  12222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

مدينه دمنهور -نشاطها. ، بجهة : برج الشهاب شارع عبد السالم الشاذلي   

دارية والتوريداتأيه زد للنظم اإل -  52  A.Z for Administrative systems   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة: 

ابالتصنيع لدى الغير لألدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واألعش  

 الطبية وألبان األطفال

رات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيةتجارة وتوزيع وتسويق األدوية والمستلزمات والمستحض  

 واألعشاب الطبية وألبان األطفال

عادارة الصيدليات وتطوير النظم اإلدارية للبيع والتخزين الصيدلي لحساب الغير ومراقبة جودة النظم اإلدارية للبي  

 والتخزين الصيدلي لحساب الغير

 .تقديم خدمات توصيل الطلبات للمنازل

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10223برقم  22222220،قيدت فى  0222220222،رأس مالها   وال    : 

ابالتصنيع لدى الغير لألدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واألعش  

 الطبية وألبان األطفال

ت الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيةتجارة وتوزيع وتسويق األدوية والمستلزمات والمستحضرا  

 واألعشاب الطبية وألبان األطفال

عادارة الصيدليات وتطوير النظم اإلدارية للبيع والتخزين الصيدلي لحساب الغير ومراقبة جودة النظم اإلدارية للبي  

 والتخزين الصيدلي لحساب الغير

 .تقديم خدمات توصيل الطلبات للمنازل

دمنهور -أمام ماركت دياب  -برج الحسين -هة : شارع طاهر متفرع من الشارع الجديد وال ، بج  - 

شركة  ،  يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب    A.Z for Administrative systems أيه زد للنظم اإلدارية والتوريدات -  53

بعد القيد والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال  

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

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

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

ن يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات ، ع 10223برقم  22222220،قيدت فى  0222220222

 النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيد

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية

هاللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز   

متفرع  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ، بجهة : شارع طاهر

دمنهور -ركت دياب أمام ما -برج الحسين -من الشارع الجديد   - 

 شركة  ،  السالفة او تشتريها او   A.Z for Administrative systems أيه زد للنظم اإلدارية والتوريدات -  54

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن السالفة او تشتريها او 10223برقم  22222220،قيدت فى  0222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 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  

دمنهور -أمام ماركت دياب  -برج الحسين -نشاطها. ، بجهة : شارع طاهر متفرع من الشارع الجديد   - 

شركة  ،     Infinity     Construction     Group    I.C.G شركة المجموعة انفينيتى للمقاوالت العامة اى سى جى -  55

 :الغرض من تأسيس الشركة

- الت العامةالمقاو  . 

 . التوريدات العمومية -

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  

 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 الغرض من تأسيس الشركة 10225برقم  22222225،قيدت فى  0222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

- قاوالت العامةالم  . 

 . التوريدات العمومية -

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

المنتزه - 5شارع محمد غباشى محسن الكبرى رقم  24نشاطها. ، بجهة :   - 

اشرةارات   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبالفريدة لتنمية المه -  56  

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على  10334برقم  22222212،قيدت فى  152220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدخيله -شارع سالم عبدالعزيز الطلخاوى  5نشاطها. ، بجهة :   - 

 :الفريدة لتنمية المهارات   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  57

 اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين

 . تجارة الخردوات واالدوات المكتبية

هالها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون   

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن الغرض من تأسيس  10334برقم  22222212،قيدت فى  152220222مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

 :الشركة

 اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين

 . تجارة الخردوات واالدوات المكتبية

هاحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

الدخيله -شارع سالم عبدالعزيز الطلخاوى  5عاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : مع مرا  - 

2222لسنة  305جرجس كمال بخيت عزوز وشريكته   شركة  ،   -  58  

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

 .المقاوالت العمومية

في حالةبقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، و وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة  

2212لسنة  22عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

حتهبه وبالئوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده   

 .التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

لسنة  305، عن  10425برقم  22222232،قيدت فى  222222220222مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

2222 

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

 .المقاوالت العمومية

في حالةن اإلستثمار والئحته التنفيذية ، ووتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانو  

2212لسنة  22عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

حتهئوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبال  

 .التنفيذية

تعليمية شارع االدارة ال-مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : الدور االرضى بالمبنى االدارى الكائن امام االدارة التعليميه 

 الدور االرضى بالمبنى االدارى الكائن امام

مدينه النوباريه الجديده -شارع االدارة التعليمية -االدارة التعليميه   - 

الزمة جرجس كمال بخيت عزوز وشريكته   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال -  59

 لمباشرة

، عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  10425برقم  22222232،قيدت فى  222222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المبنى شارع االدارة التعليمية الدور االرضى ب-نشاطها. ، بجهة : الدور االرضى بالمبنى االدارى الكائن امام االدارة التعليميه 

 االدارى الكائن امام

مدينه النوباريه الجديده -شارع االدارة التعليمية -االدارة التعليميه   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Kiddy House كيدى هاوس لتنمية مهارات االطفال -  60

 .اقامة وتشغيل مركز لتنمية مهارات االطفال

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10255برقم  22222224،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .اقامة وتشغيل مركز لتنمية مهارات االطفال

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

الدخيله -علوى العجمى البيطاش ش البيطاش الرئيسى الدور االول  50نشاطها. ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Care Hub كير هب للرعاية الصحية -  61

 . تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وذوى االحتياجات الخاصة بالمنازل

هاتزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10300برقم  22222223،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 . تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وذوى االحتياجات الخاصة بالمنازل

هاالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

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

الرمل اول -طريق الحرية 013نشاطها. ، بجهة :   - 

 :بداية للتشييد والبناء   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  62

 .المقاوالت العامة والمتخصصة

هاتكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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 الغرض من تأسيس الشركة 10344برقم  22222212،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .المقاوالت العامة والمتخصصة

هاة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

كرموز -ش الرند غيط العنب  221نشاطها. ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Dokan El Banat دكان البنات لمستحضرات التجميل واالكسسوارات -  63



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

امة وعلى االخص تجارة المالبس الجاهزة واالكسسواراتالتجارة الع . 

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

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

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

س الشركة، عن الغرض من تأسي 10332برقم  22222212،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .التجارة العامة وعلى االخص تجارة المالبس الجاهزة واالكسسوارات

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

يها اومج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

باب شرقى -زار كامب شي 22نشاطها. ، بجهة : شارع عبدالمنعم سندر العقار رقم   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   May Trips مى تربس للتسويق واداره المشروعات -  64

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

قل عنإقامة و تشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيالت مستوى ال يقل عن ثالثة نجوم وطاقة إيوائية ال ت -  

 خمسين غرفة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

ق الفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشق -  

 22222212،قيدت فى  022220222إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجو لف ومراكز الغوص واألنشطة   ،رأس مالها    -

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10343برقم  : 

 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية -

قل عنقامة و تشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيالت مستوى ال يقل عن ثالثة نجوم وطاقة إيوائية ال تإ -  

 خمسين غرفة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية

لفندقية والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق ا -  

 -امام مسجد التوبه  -ش مسجد التوبه  3إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعب الجو لف ومراكز الغوص واألنشطة ، بجهة :  -

المنتزه -السيوف بحرى   - 

 شركة  ،  المكملة لها أو المرتبطة بها   May Trips مى تربس للتسويق واداره المشروعات -  65

و تشغيل و ادارة المخيمات السياحيةإقامة  -  

 اقامه وتشغيل يخوت السفارى والمخيمات السياحيه على اال يقل مستواها عن ثالثه نجوم -

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الترخيص بها

هاصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها م  

،قيدت فى  022220222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها   ،رأس مالها   

، عن المكملة لها أو المرتبطة بها 10343برقم  22222212  

و ادارة المخيمات السياحيةإقامة و تشغيل  -  

 اقامه وتشغيل يخوت السفارى والمخيمات السياحيه على اال يقل مستواها عن ثالثه نجوم -

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

هاتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او   

 -امام مسجد التوبه  -ش مسجد التوبه  3او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ، بجهة : 

المنتزه -السيوف بحرى   - 

 شركة  ،  ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   May Trips مى تربس للتسويق واداره المشروعات -  66

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 10343برقم  22222212قيدت فى ، 022220222نشاطها.  ،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

المنتزه -السيوف بحرى  -امام مسجد التوبه  -ش مسجد التوبه  3نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية   Retailmotion ريتال موشن -  67

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

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  10422برقم  22222225،قيدت فى  22222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

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

الدخيله -العجمى  -البيطاش  -: اول طريق بليس شهر العسل نشاطها. ، بجهة   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Retailmotion ريتال موشن -  68

اسبة زيادةتقديم االستشارات التسويقيه )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمن  

ذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةرأس المال واالستحواذ وك  

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

بيةاستيراد وتصدير وتسويق مستحضرات التجميل واالجهزه الطبيه واالدوية والمكمالت الغذائية واالدوية العش  
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 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .واالكسسوارات

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10422برقم  22222225،قيدت فى  22222220222تلتزم الشركه   ،رأس مالها    : 

اسبة زيادةتقديم االستشارات التسويقيه )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمن  

ستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق الماليةرأس المال واالستحواذ وكذا اال  

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

 استيراد وتصدير وتسويق مستحضرات التجميل واالجهزه الطبيه واالدوية والمكمالت الغذائية واالدوية العشبية

الكسسواراتوا . 

الدخيله -العجمى  -البيطاش  -تلتزم الشركه ، بجهة : اول طريق بليس شهر العسل   - 

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ  1522لسنه  121شركة  ،  باحكام القانون رقم    Retailmotion ريتال موشن -  69

 تأسيس الشركة اى حق فى

يص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكاممزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخ  

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

فى شان  1522لسنه  121، عن باحكام القانون رقم  10422برقم  22222225،قيدت فى  22222220222تلحقها   ،رأس مالها   

 سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى

زمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكاممزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الال  

 . 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  

الدخيله -العجمى  -البيطاش  -تلحقها ، بجهة : اول طريق بليس شهر العسل   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Shoplessشوبلس -  70

عبر االنترنتالتجارة االلكترونيه  . 

 .مع االلتزام بالحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط من المجلس االعلى لتنظيم االعالم

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

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10321برقم  22222211،قيدت فى  322220222مع مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها    : 

النترنتالتجارة االلكترونيه عبر ا . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .مع االلتزام بالحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط من المجلس االعلى لتنظيم االعالم

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

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

باب شرقى -ش سامى جنينه الشاطبى  3مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة :   - 

شرةكة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشركة  ،  واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر   Shoplessشوبلس -  71  

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  10321برقم  22222211،قيدت فى  322220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

باب شرقى -ش سامى جنينه الشاطبى  3نشاطها. ، بجهة :   - 

ر لالعمال الكهروميكانيكية والمقاوالتنيو باو -  72    New Power For Electromechanical Works And Construction   

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة

 . القيام باالعمال الكهروميكانيكية

 . المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

هاوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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 لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10313برقم  22222212،قيدت فى  1022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 . القيام باالعمال الكهروميكانيكية

 . المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة

هالها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون   

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

شارع محمد نجيب من مصطفى كامل 12يسار المصعد بالعقار  2بالدور رقم  22نشاطها. ، بجهة : الشقة رقم   - 

المنتزة اول -سيدى بشر قبلى   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   EK Ingredients إى كى لمكونات األغذية -  73

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية

 عموم االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

فى شان سجل المستوردين 1522لسنه  121والقانون رقم  1522لسنه  212تلتزم 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

، عن الغرض من تأسيس  10342برقم  22222212،قيدت فى  22222220222للشركة ان تكون لها   ،رأس مالها    يجوز

 :الشركة

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية

 عموم االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية

فى شان سجل المستوردين 1522لسنه  121والقانون رقم  1522 لسنه 122تلتزم 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

ش قناة 425( الدور الرابع شقة 2ة ان تكون لها ، بجهة : عمارات الجهاز المركزى للمحاسبات عمارة رقم ) يجوز للشرك  

محرم بك -السويس   - 

 عادل ابراهيم يوسف ابخيت الرقم وشريكتيه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  74

 . انشاء او اداره او تشغيل المدارس

ةوالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطق االستثمار العقارى بالمدن  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

يناءالنائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة ستجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق   

، عن الغرض التي  10331برقم  22222212،قيدت فى  3222220222فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة   ،رأس مالها   

 انشئت من اجله

 . انشاء او اداره او تشغيل المدارس

ةعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتم  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

يناءتجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة س  

محرم بك -خلف مطار النزهة  -فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ، بجهة : المنشية الجديدة   - 

و مراعاة قرار  2222لسنة  302كة  ،  ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم عادل ابراهيم يوسف ابخيت الرقم وشريكتيه   شر -  75

 رئيس

2222لسنة  305جمهورية مصر العربية رقم  .  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

ىغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة أل  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

لسنة  302، عن ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  10331برقم  22222212،قيدت فى  3222220222إقامة   ،رأس مالها   

و مراعاة قرار رئيس 2222  

2222لسنة  305جمهورية مصر العربية رقم  .  

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

ىغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ففي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة أل  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

محرم بك -خلف مطار النزهة  -إقامة ، بجهة : المنشية الجديدة   - 

 . عادل ابراهيم يوسف ابخيت الرقم وشريكتيه   شركة  ،  المزارع السمكية -  76

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

ومتسمين أو اللحتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو ال . 

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

، عن المزارع السمكية 10331برقم  22222212،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها     . 

سالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحومتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج ال . 

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

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

محرم بك -خلف مطار النزهة  -شاطها. ، بجهة : المنشية الجديدة ن  - 

 محمد لطفى عبدالحميد عبدالحميد الشامى وشريكيه   شركة  ،  الغرض التي انشئت من اجله -  77

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية

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

، عن الغرض التي انشئت من اجله 10422برقم  22222222،قيدت فى  3222220222نشاطها  ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

العامرية ثان -خلف مصنع تيل الفرامل  -نشاطها ، بجهة : ثانى شارع شمال بعد سنترال الكابالت   - 

كية . وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستياقامة  -عماد محمد محمد على احمد وشريكه   شركة  ،  غرض الشركة  -  78

مراعاة أحكام القوانين الساريه و علي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

كية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستي -، عن غرض الشركة  10425برقم  22222222،قيدت فى  3222220222

 مراعاة أحكام القوانين الساريه و علي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدات

بمنطقة مرغم قبلى-( المجمع الصناعى بطريق البتروكيماويات 1( عنبر رقم )2،5،2الصناعية ارقام )  - 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  شركة  ،    EK Ingredients إى كى لمكونات األغذية -  79

 تزاول اعماال شبيهة 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

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

، عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  10342برقم  22222212،قيدت فى  22222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة 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

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

ش قناة 425( الدور الرابع شقة 2نشاطها. ، بجهة : عمارات الجهاز المركزى للمحاسبات عمارة رقم )   

محرم بك -السويس   - 

شركة    Grand  Foods Establishments Tourist and Franchisees      جراند فودز للمنشأت السياحية والفرانشايز -  80

الشركة ،  الغرض من تأسيس  : 

 اقامة وتشغيل وادارة المنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات لبيع المأكوالت الجاهزة من العجين واألغذية المعباه

 بكافة أنواعها والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة والباردة فيما عدا الكحولية

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات بشان شركات االدارة 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 حق استغالل العالمات التجارية )الفرانشايز(

 1222220222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي   ،رأس مالها   

ركة، عن الغرض من تأسيس الش 10421برقم  22222225،قيدت فى  : 

 اقامة وتشغيل وادارة المنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات لبيع المأكوالت الجاهزة من العجين واألغذية المعباه

 بكافة أنواعها والمياه المعدنية والمشروبات الساخنة والباردة فيما عدا الكحولية

ندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الف 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الترخيص بها

 حق استغالل العالمات التجارية )الفرانشايز(

مدرسة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ، بجهة : ش الحرية بجوار ال

الدخيله -البريطانية   - 

شركة    Grand  Foods Establishments Tourist and Franchisees      جراند فودز للمنشأت السياحية والفرانشايز -  81

،  تزاول اعماال شبيهة باعمالها   

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

، عن تزاول اعماال شبيهة باعمالها 10421برقم  22222225،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الدخيله -نشاطها. ، بجهة : ش الحرية بجوار المدرسة البريطانية   - 

 :ليمون ايجيبت اكسبريس   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  82

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

الت و التيك اواىالمأكو  

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 عموم التصدير

 اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب الموارد البشريه

 التوكيالت التجاريه

بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

برقم  22222232،قيدت فى  102220222ى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة   ،رأس مالها   حق ف

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10423 : 

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

التيك اواىالمأكوالت و   

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 عموم التصدير

 اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب الموارد البشريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التوكيالت التجاريه

بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

العامريه -الهواريه  -طريق برج العرب 1200لة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : ك حق فى مزاو  - 

 ليمون ايجيبت اكسبريس   شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل -  83

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال 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

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

، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال  10423برقم  22222232،قيدت فى  102220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 يخل

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز  

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

العامريه -الهواريه  -طريق برج العرب 1200نشاطها. ، بجهة : ك   - 

يس الشركةالفاروقو للتنمية السياحية وادارة المشروعات   شركة  ،  الغرض من تأس -  84 : 

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم  

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

ساحهوالموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى ماال يقل مستوى الفنادق   

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

الشركة ، عن الغرض من تأسيس 10322برقم  22222212،قيدت فى  022220222اقامة وتشغيل   ،رأس مالها    : 

رتبطهاقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او الم  

لىبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها ع  

ساحهلموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى ماال يقل مستوى الفنادق وا  

 الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع

البراهيمية الدورتنظيم توت عنخ امون و شارع فوزى معاذ بجوار كوبرى ا 4اقامة وتشغيل ، بجهة : برج ستارز تاور   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

سيدى جابر - 0الثانى علوى شقة   - 

 .الفاروقو للتنمية السياحية وادارة المشروعات   شركة  ،  مدن المالهى الترفيهية -  85

 .إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

رخيص بهاالت  

ميعاقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم ج  

 . أنواع المأكوالت و التيك اواى

هااليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعم  

، عن مدن المالهى  10322برقم  22222212،قيدت فى  022220222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها   ،رأس مالها   

 .الترفيهية

 .إدارة المشروعات

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

ميعاقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم ج  

 . أنواع المأكوالت و التيك اواى

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

تنظيم توت عنخ امون و شارع فوزى معاذ بجوار كوبرى  4لتي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، بجهة : برج ستارز تاور او ا

 االبراهيمية الدور

سيدى جابر - 0الثانى علوى شقة   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Garden Lavy جاردن الفى لقاعات االفراح والحفالت -  86

اعات االفراح والحفالت العامةادارة وتشغيل ق  

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  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10221برقم  22222225،قيدت فى  122220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

قاعات االفراح والحفالت العامة ادارة وتشغيل  

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

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

العامريه -طريق الكافورى بحرى الطريق ش عبد الرحيم عبدالجليل 500نشاطها. ، بجهة : ك   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Tollab طالب -  87

2212( لعام  22انشطه داخل قانون )  :  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

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

. 

وىطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتاألنش -  

 .العلمي والثقافي والفني

 .تجاره الجمله والتجزئه لالدوات المكتبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرنية الجديدة

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10314برقم  22222212،قيدت فى  0222220222،رأس مالها      : : 

2212( لعام  22انشطه داخل قانون )  :  

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

ناعيةت االختراع و النماذج و الرسوم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءا -  

. 

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 .تجاره الجمله والتجزئه لالدوات المكتبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرنية الجديدة

سيدى جابر -ش خليل الخياط برج فينا كفر عبده  40، بجهة :  :  - 

2212( لعام  22شركة  ،  انشطه خارج قانون )    Tollab طالب -  88  

 .ادارة المواقع االلكترونية -

 .التجارة والتسويق االلكترونى عبر االنترنت -

 .و ذلك كله خاص بنشاط الشركة ,دون عرض محتوى صحفى او اعالمى

حالة اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع ا  

2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

 22222212،قيدت فى  0222220222ج قانون اإلستثمار المشار   ،رأس مالها   والئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خار

2212( لعام  22، عن انشطه خارج قانون )  10314برقم   
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 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .ادارة المواقع االلكترونية -

 .التجارة والتسويق االلكترونى عبر االنترنت -

 .و ذلك كله خاص بنشاط الشركة ,دون عرض محتوى صحفى او اعالمى

حالة لتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع اال  

2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

سيدى  -ش خليل الخياط برج فينا كفر عبده  40قانون اإلستثمار المشار ، بجهة : والئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج 

 - جابر

 شركة  ،  إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته   Tollab طالب -  89

 .التنفيذية

هاال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعما  

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته 10314برقم  22222212،قيدت فى  0222220222نشاطها  ،رأس مالها     

 .التنفيذية

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  

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

سيدى جابر -ش خليل الخياط برج فينا كفر عبده  40نشاطها ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Soy Food سوى فود -  90

- أنواع تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع اقامة و  

 المأكوالت و التيك اواى

 توريد الوجبات الجاهزة

هاليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعما  

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

، عن الغرض  10320برقم  22222220،قيدت فى  022220222تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته   ،رأس مالها   

 :من تأسيس الشركة

- أنواع يل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميعاقامة و تشغ  
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 المأكوالت و التيك اواى

 توريد الوجبات الجاهزة

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  

الرمل -باكوس -شارع عمر المختار 25تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ، بجهة :   

 شركة  ،  التنفيذية   Soy Food سوى فود -  91

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

، عن التنفيذية 10320برقم  22222220،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

الرمل -باكوس -شارع عمر المختار 25نشاطها. ، بجهة :   

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   red market ريد ماركت -  92

اتاقامه وتشغيل سوبر ماركت لبيع وتجاره جميع المواد الغذائيه جمله وقطاعى والمياه الغازيه والمعدنيه وكافه الخضرو  

ئهوالفواكه بالتجز  

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10322برقم  22222220،قيدت فى  2022220222مع مراعاة احكام   ،رأس مالها    : 

اتالخضرو اقامه وتشغيل سوبر ماركت لبيع وتجاره جميع المواد الغذائيه جمله وقطاعى والمياه الغازيه والمعدنيه وكافه  

 والفواكه بالتجزئه

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  

ها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها ب  

(A-1،N-1)مع مراعاة احكام ، بجهة : المحالن رقمى ( قنال المحموديا خلف كوبرى  3الدور االرضى بمجمع سكنى )ب( سوميد ) 

ردى جابسي -مايو بمشروع الجمعيه التعاونيه لبناء مساكن العاملين بالشركه العربيه النابيب البترول سوميد  14  

يص شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ   red market ريد ماركت -  93

 الالزمة لمباشرة

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  10322برقم  22222220،قيدت فى  2022220222نشاطها.  ،رأس مالها   

على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة الشركة الحصول  

(A-1،N-1)نشاطها. ، بجهة : المحالن رقمى مايو  14( قنال المحموديا خلف كوبرى  3الدور االرضى بمجمع سكنى )ب( سوميد ) 

سيدى جابر -بمشروع الجمعيه التعاونيه لبناء مساكن العاملين بالشركه العربيه النابيب البترول سوميد   
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 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

رمجيات والديكور   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركةبيرل للب -  94 : 

: * 2212لسنة  22أنشطة من داخل ق   

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

- عليها ة وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكتروني  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

: * 2212لسنة  22أنشطة من خارج ق   

، عن الغرض من  10422برقم  22322222،قيدت فى  222220222أعمال الديكور والتصميمات.وتلتزم الشركة   ،رأس مالها   

 :تأسيس الشركة

: * 2212لسنة  22أنشطة من داخل ق   

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

- عليها يلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغ  . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

: * 2212لسنة  22أنشطة من خارج ق   

دى جابرسي -شارع امير البحار كفر عبده 15012أعمال الديكور والتصميمات.وتلتزم الشركة ، بجهة :   - 

ثماربيرل للبرمجيات والديكور   شركة  ،  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلست -  95  

انونوالئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بق  

والئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات 2212لسنة  22اإلستثمار رقم   

 .والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

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

، عن بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  10422برقم  22222232،قيدت فى  222220222او التي   ،رأس مالها   

 لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار

انونوالئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بق  

والئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات 2212لسنة  22ثمار رقم اإلست  

 .والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -شارع امير البحار كفر عبده 15012التي ، بجهة :  او  - 
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 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ندمج في بيرل للبرمجيات والديكور   شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ت -  96

 الهيئات السالفة او تشتريها او

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

، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  10422برقم  22222232،قيدت فى  222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

السالفة او تشتريها او 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

سيدى جابر -شارع امير البحار كفر عبده 15012نشاطها. ، بجهة :   - 

كس جروب فودالي -  97  Alex Group Food   شركة  ،  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 في الهيئات السالفة او تشتريها او 10422برقم  22222222،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،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

برج العرب -الحى االول مدينه برج العرب الجديده  5المجاوره  12بلوك  22 -نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  غرض الشركة هو   International New Technology Group شركة المجموعة الدولية للتكنولوجيا الجديدة -  98

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  .  

مياه الطبيعيهاقامة وتشغيل مصنع لتنقيه ومعالجه وتعبئه ال - . 

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات الصناعية والمطهرات والعطور ومنتجات العناية الشخصية -

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

ستزراعألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة   

 وليس الري بطريق الغمر

، عن غرض الشركة هو 10355برقم  22222225،قيدت فى  012220222فيما   ،رأس مالها    .  

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  .  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتنقيه ومعالجه وتعبئه المياه الطبيعيه -

 . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات الصناعية والمطهرات والعطور ومنتجات العناية الشخصية -

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

ستزراعهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى اال  
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 وليس الري بطريق الغمر

العجمي -الهانوفيل  -ش مسجد الضحى من القويرى  2فيما ، بجهة : :  .  - 

 الدخيله

دةشركة المجموعة الدولية للتكنولوجيا الجدي -  99  International New Technology Group    شركة  ،  عدا المناطق

2222لسنة  305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

ومواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع الد . 

 . إقامة المزارع السمكية

 . الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية -

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  .  

 . اعداد االبحاث العلمية -

، عن عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس  10355برقم  22222225،قيدت فى  222022201اعداد دراسات   ،رأس مالها    -

2222لسنة  305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302الوزراء رقم   

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

وملطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع الدواجن وا . 

 . إقامة المزارع السمكية

 . الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية -

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  .  

 . اعداد االبحاث العلمية -

العجمي -الهانوفيل  -ى من القويرى ش مسجد الضح 2اعداد دراسات ، بجهة : :  -  - 

 الدخيله

شركة  ،  الجدوى    International New Technology Group شركة المجموعة الدولية للتكنولوجيا الجديدة -  100

 . للمشروعات

 . االشراف على تنفيذ المشروعات-

 ادارة المشروعات ) فيما عدا االدارة الفندقية ( -

في حالة عدموتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، و  

والئحته التنفيذة ، 2212لسنة  22إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

نشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذيةمع عدم تمتع األ . 

، عن الجدوى للمشروعات 10355برقم  22222225،قيدت فى  012220222وذلك   ،رأس مالها     . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 . االشراف على تنفيذ المشروعات-

 ادارة المشروعات ) فيما عدا االدارة الفندقية ( -

في حالة عدمالشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، و وتلتزم  

والئحته التنفيذة ، 2212لسنة  22إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

ارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذيةمع عدم تمتع األنشطة خ . 

العجمي -الهانوفيل  -ش مسجد الضحى من القويرى  2وذلك ، بجهة : :   - 

 الدخيله

خالل شركة  ،  دون اإل   International New Technology Group شركة المجموعة الدولية للتكنولوجيا الجديدة -  101

 . بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

 تحقيق

أس مالها   يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون .  ،رغرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

، عن دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  10355برقم  22222225،قيدت فى  012220222

 . استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

ها على أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة

 تحقيق

 2جهة : : غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، ب

العجمي -لهانوفيل ا -ش مسجد الضحى من القويرى   - 

 الدخيله

شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في    TIME تايم للتكنولوجيا واإلدارة -  102

 الهيئات السالفة او تشتريها او

 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  

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  10415برقم  22222232،قيدت فى  242220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً   

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

الجمرك -رأس التين -ش ابو النصر  5نشاطها. ، بجهة :   - 

الشركةشركة  ،  الغرض من تأسيس    TIME تايم للتكنولوجيا واإلدارة -  103 : 

: * 2212لسنة  22انشطة من داخل ق   

 . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها -
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- عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  . 

ي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبياناتإنتاج المحتو -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10415برقم  22222232،قيدت فى  242220222إنتاج وتطوير   ،رأس مالها    - : 

: * 2212لسنة  22انشطة من داخل ق   

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

- عليها وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريبأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات   . 

 . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

الجمرك -رأس التين -ش ابو النصر  5ج وتطوير ، بجهة : إنتا -  - 

 . شركة  ،  النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   TIME تايم للتكنولوجيا واإلدارة -  104

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

االنترنت االتصاالت وخدمات -  

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

. 

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

،قيدت فى  242220222مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى   ،رأس مالها   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع  )

، عن النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 10415برقم  22222232  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

نترنتاالتصاالت وخدمات اال -  

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

. 

 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد -
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 -رأس التين -ش ابو النصر  5اه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى ، بجهة : ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراع )

 - الجمرك

2223لسنه  54شركة  ،  رقم    TIME تايم للتكنولوجيا واإلدارة -  105  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

الدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز االستشارات و - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

: * 2212لسنة  22انشطة من خارج ق   

 .التسويق االلكترونى

2223لسنه  54، عن رقم  10415برقم  22222232،قيدت فى  242220222وتلتزم الشركة بإفراد حسابات   ،رأس مالها     

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

ستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة مراكز اال - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

: * 2212لسنة  22خارج ق  انشطة من  

 .التسويق االلكترونى

الجمرك -رأس التين -ش ابو النصر  5وتلتزم الشركة بإفراد حسابات ، بجهة :   - 

نفيذية ، شركة  ،  مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته الت   TIME تايم للتكنولوجيا واإلدارة -  106

 وفي حالة

2212لسنة  22ام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتز  

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

هاتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  

، عن مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة  10415برقم  22222232،قيدت فى  242220222او التي قد تعاونها   ،رأس مالها   

 الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة

2212لسنة  22ة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم عدم إلتزام الشرك  

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  
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 .التنفيذية

هااي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ب  

الجمرك -رأس التين -ش ابو النصر  5او التي قد تعاونها ، بجهة :   - 

 :المصرية الكويتية للبالستيك   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  107

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات البالستيكية

هاللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز  

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10323برقم  22222211،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات البالستيكية

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

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

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

الدخيله -ل الهانوفي-متفرع من شارع محمد الفردى -شارع الطاهرة - 20نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   - 

 :اسكندرية لنظم المعلومات والتكنولوجيا   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  108

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  .  

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

ب عليهاقواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء -  

. 

 . االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

برقم  22222220،قيدت فى  12222220222ع   ،رأس مالها   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفا )

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10220 : 

2212لسنة  22انشطة من داخل ق  .  

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

ب عليهاالبيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدري أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد -  
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. 

 . االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

لمنتزهقسم ثالث ا –هة : عزبة اسكوت من مصطفى كامل ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع ، بج )  - 

2223لسنه  54اسكندرية لنظم المعلومات والتكنولوجيا   شركة  ،  واالنتاج الحربى رقم  -  109  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

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

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  .  

 . بيع وصيانة اجهزة الحاسب اآللى ومكوناته واجهزة االتصاالت بجميع انواعها

في حالة، ووتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية   

، عن واالنتاج الحربى رقم  10220برقم  22222220،قيدت فى  12222220222عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط   ،رأس مالها   

2223لسنه  54  

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

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

2212لسنة  22انشطة من خارج ق  .  

 . بيع وصيانة اجهزة الحاسب اآللى ومكوناته واجهزة االتصاالت بجميع انواعها

في حالةواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، ووتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة ال  

قسم ثالث المنتزه –عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ، بجهة : عزبة اسكوت من مصطفى كامل   - 

م اإلستثمار رق اسكندرية لنظم المعلومات والتكنولوجيا   شركة  ،  يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون -  110

2212لسنة  22  

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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 تشتر او التي قد  

، عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا  10220برقم  22222220،قيدت فى  12222220222تلحقها بها و ذلك طبقاً   ،رأس مالها   

2212سنة ل 22والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال  
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يها اوها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاون  

قسم ثالث المنتزه –تلحقها بها و ذلك طبقاً ، بجهة : عزبة اسكوت من مصطفى كامل   - 

فيذيةاسكندرية لنظم المعلومات والتكنولوجيا   شركة  ،  ألحكام القانون و الئحته التن -  111  

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

، عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية 10220برقم  22222220،قيدت فى  12222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

قسم ثالث المنتزه –نشاطها. ، بجهة : عزبة اسكوت من مصطفى كامل   - 

فارما سكوب -احمد محمد حامد  -  112 Ahmed Mohamed Hamed - Pharma Scope    شركة  ،  تحقيق غرضها في

دمج في الهيئات السالفة او تشتريها اومصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تن  

 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  22410برقم  22222225،قيدت فى  1222220222نشاطها  ،رأس مالها   

 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  

الرمل -زيزينيا  -ش ابراهيم العطار  02نشاطها ، بجهة :   - 

فارما سكوب -احمد محمد حامد  -  113 Ahmed Mohamed Hamed - Pharma Scope    شركة  ،  الغرض من تأسيس

 :الشركة

 .التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية

 الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية أمام الجهات

 . الغير حكومية

 .تجارة وبيع وتسويق مستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية

هالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10224برقم  22222225،قيدت فى  1222220222او التي قد تعاونها على   ،رأس مالها    : 

 .التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية

في إنهاء إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية أمام الجهاتالوساطة   

 . الغير حكومية

 .تجارة وبيع وتسويق مستحضرات التجميل والعطور والبرفانات واالدوية والمكمالت الغذائية

هاالشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  
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الرمل -زيزينيا  -ش ابراهيم العطار  02او التي قد تعاونها على ، بجهة :   - 

 :الوادى ستون للمحاجر   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  114

 .عموم التصدير

 .استغالل المناجم و المحاجر

 . النقل البرى للبضائع

داولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيوال يتم مز  

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

هاات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشرك  

،  10250برقم  22222212،قيدت فى  0222220222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في   ،رأس مالها   

 :عن الغرض من تأسيس الشركة

 .عموم التصدير

 .استغالل المناجم و المحاجر

 . النقل البرى للبضائع

دط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيوال يتم مزاولة نشا  

 .بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

هاها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير  

 -سموحه  -ش فوزى معاذ ابراج ازهار السرايا برج البانسيه  24او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، بجهة : 

 - سيدى جابر

 الوادى ستون للمحاجر   شركة  ،  الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او -  115

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  10250برقم  22222212،قيدت فى  0222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -سموحه  -ش فوزى معاذ ابراج ازهار السرايا برج البانسيه  24نشاطها. ، بجهة :   - 

 :المهندس للخدمات البترولية   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  116

تشملتقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف و  : 

 صيانة آبار البترول وتنشيطها -
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 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية - -

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

يف وأنابيب األنتاجالخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغل -  

 الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي -

 .اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10322برقم  22222212،قيدت فى  1222220222وتلتزم الشركة   ،رأس مالها    : 

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

يانة آبار البترول وتنشيطهاص -  

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية - -

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

 األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -

 معالجة األسطح من الترسيبات -

األنتاج الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب -  

 الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي -

 .اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات

العامريه - 0وتلتزم الشركة ، بجهة : قرية البصرة بجوار محطة   - 

الئحته تثمار والمهندس للخدمات البترولية   شركة  ،  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلس -  117

 التنفيذية ، وفي حالة

2212لسنة  22عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  

 .التنفيذية

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

، عن بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  10322برقم  22222212،قيدت فى  1222220222او التي   ،رأس مالها   

ر والئحته التنفيذية ، وفي حالةلألنشطة الواردة بقانون اإلستثما  

2212لسنة  22عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

تهوالئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئح  
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يذيةالتنف . 

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

العامريه - 0او التي ، بجهة : قرية البصرة بجوار محطة   - 

تندمج  خارج ,كما يجوز لها انالمهندس للخدمات البترولية   شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ال -  118

 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 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  10322برقم  22222212،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

العامريه - 0نشاطها. ، بجهة : قرية البصرة بجوار محطة   - 

 :ثرى برازر   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  119

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

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

،قيدت فى  2222220222وانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو   ،رأس مالها   تربية جميع أنواع الحي

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10353برقم  22222220 : 

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

ىالحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف في هاتين  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

ابو  -لعالمين تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ، بجهة : منقار المجابرة طريق ا

 - المطامير

 :كشرى مصراوى   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  120

- أنواع واع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أن  

 المأكوالت و التيك اواى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10255برقم  22222212،قيدت فى  122220222مع مراعاة   ،رأس مالها    : 

- أنواع مشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميعاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع ال  

 المأكوالت و التيك اواى

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

يها اوهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ال  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

الجمرك -يوليو  25شارع 15مع مراعاة ، بجهة :   - 

يص كشرى مصراوى   شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ -  121

 الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  10255برقم  22222212،قيدت فى  122220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الجمرك -يوليو  25شارع 15نشاطها. ، بجهة :   - 

كما ،  التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , شركة    Codify Consulting كوديفاى لالستشارات -  122

 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  10420برقم  22222232،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الرمل -سان ستيفانو -عبدالسالم عارف  125بالعقار رقم  12نشاطها. ، بجهة : شقة   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Codify Consulting كوديفاى لالستشارات -  123

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

- عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  . 

وبياناتإنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، عن  10420برقم  22222232،قيدت فى  1222220222إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب   ،رأس مالها    -

 :الغرض من تأسيس الشركة

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

- عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  . 

وبيانات إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة -  . 

 . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

 . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -

الرمل -سان ستيفانو -عبدالسالم عارف  125بالعقار رقم  12إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ، بجهة : شقة  -  - 

ستشاراتكوديفاى لال -  124  Codify Consulting   شركة  ،  عليها . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةذج و الرسوم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النما -  

. 

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

2223لسنه  54ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  )  

، عن عليها 10420برقم  22222232ى ،قيدت ف 1222220222إنشاء   ،رأس مالها    -  . 

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

ناعيةم الصالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسو -  

. 

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

2223لسنه  54ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  )  

الرمل -سان ستيفانو -ارف عبدالسالم ع 125بالعقار رقم  12إنشاء ، بجهة : شقة  -  - 

 شركة  ،  وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا   Codify Consulting كوديفاى لالستشارات -  125

 المعلومات

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ال التكنولوجية ودعم ريادة األعمالحاضنات األعم - . 

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

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

، عن وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل  10420برقم  22222232،قيدت فى  1222220222او   ،رأس مالها   

 تكنولوجيا المعلومات

راكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرهاإنشاء وإدارة م - . 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

هاز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجو  

الرمل -سان ستيفانو -عبدالسالم عارف  125بالعقار رقم  12او ، بجهة : شقة   - 

شركة  ،  الغرض من تأسيس    Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  126

 :الشركة

 .التسويق فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 .عموم التصدير فيماهو مسموح به قانونا

 تجارة المشتقات البترولية والمواد الخام ومواد األسمنت والبتروكيماويات

والقرى السياحيةاإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية   

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 22222215،قيدت فى  22222220222إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيالت واألنشطة المكملة   ،رأس مالها    -

، عن الغرض من تأسيس الشركة 34510برقم  : 

 .التسويق فيما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

 .عموم التصدير فيماهو مسموح به قانونا

 تجارة المشتقات البترولية والمواد الخام ومواد األسمنت والبتروكيماويات

السياحية اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى  

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الترخيص بها

بالدور الخامس شارع الحنفية  15إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيالت واألنشطة المكملة ، بجهة : الشقة رقم  -

الدخيله -لف مكرم عبيد العجمى البيطاش خ  - 

شركة  ،  أو المرتبطة بما    Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  127

 ذكر من خدمية وترفيهية

 ورياضية وتجارية و ثقافية

 . االستثمار العقارى

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

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302صادر بها قرار رئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق ال  

. 2008 

، عن أو المرتبطة بما ذكر من  10345برقم  22222215،قيدت فى  22222220222إاقامة وتشغيل المستشفيات   ،رأس مالها   

 خدمية وترفيهية

 ورياضية وتجارية و ثقافية

 . االستثمار العقارى

يشترطستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. وا  

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302ادر بها قرار رئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الص  

. 2008 

الدخيله -بالدور الخامس شارع الحنفية البيطاش خلف مكرم عبيد العجمى  15إاقامة وتشغيل المستشفيات ، بجهة : الشقة رقم   - 

شركة  ،  المتخصصة أو    Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  128

 . المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية

 التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها

علقةتتقديم االستشارات فى مجال اقتصاد الكربون الدائرى )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات الم  

يبالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف  

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

، عن المتخصصة أو المتكاملة أو العامة  10345برقم  22222215،قيدت فى  22222220222تربية جميع أنواع   ،رأس مالها   

 . وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها

لقةعتقديم االستشارات فى مجال اقتصاد الكربون الدائرى )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المت  

يبالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة ف  

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

الدخيله -الخامس شارع الحنفية البيطاش خلف مكرم عبيد العجمى بالدور  15تربية جميع أنواع ، بجهة : الشقة رقم   - 

شركة  ،  الحيوانات سواء    Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  129

 .كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

ومر سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع الدواجن والطيو . 

 . إقامة المزارع السمكية

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

 صيانة آبار البترول وتنشيطها -

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية - -

 . حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول -

، عن الحيوانات  10345برقم  22222215،قيدت فى  22222220222األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر   ،رأس مالها    -

 .سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

وماجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحتربية جميع أنواع الدو . 

 . إقامة المزارع السمكية

 : تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل

 صيانة آبار البترول وتنشيطها -

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية - -

آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترولحفر  -  . 

 -بالدور الخامس شارع الحنفية البيطاش خلف مكرم عبيد العجمى  15األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر ، بجهة : الشقة رقم  -

 - الدخيله

 شركة  ،  والصيانة   Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  130

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي -

هاباعماليجوز 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  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن والصيانة 10345برقم  22222215،قيدت فى  22222220222مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها     

 معالجة األسطح من الترسيبات -

 الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج -

 الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولي -

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

 -بيطاش خلف مكرم عبيد العجمى بالدور الخامس شارع الحنفية ال 15مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة : الشقة رقم 

 - الدخيله

هيئات الفاروقو للتنمية السياحية وادارة المشروعات   شركة  ،  في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ال -  131

 السالفة او تشتريها او

 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 في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  10322برقم  22222212،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الدورتنظيم توت عنخ امون و شارع فوزى معاذ بجوار كوبرى االبراهيمية  4نشاطها. ، بجهة : برج ستارز تاور   

سيدى جابر - 0الثانى علوى شقة   - 

 :السعيد للمزارع السمكيه   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  132

 . إقامة المزارع السمكية

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

يها اوى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها عل  

 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 الغرض من تأسيس الشركة 10301برقم  22222215،قيدت فى  1222220222ها.  ،رأس مالها   نشاط : 

 . إقامة المزارع السمكية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -سموحه  -ش توت عنخ امون  22نشاطها. ، بجهة :   - 

 :بيتك الثانى للمأكوالت البدوية والمشويات   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  133

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 المأكوالت و التيك اواى

هاجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالي  

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 الغرض من تأسيس الشركة 10305برقم  22222223،قيدت فى  1222220222مع مراعاة   ،رأس مالها    : 

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 المأكوالت و التيك اواى

هالشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز ل  

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

العامرية ثان-غرب الطريق الصحراوى  05مع مراعاة ، بجهة : ك   - 

ركة الحصول بيتك الثانى للمأكوالت البدوية والمشويات   شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش -  134

الزمة لمباشرةعلى كافة التراخيص ال  

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  10305برقم  22222223،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العامرية ثان-غرب الطريق الصحراوى  05نشاطها. ، بجهة : ك   - 

نظمة التحكم والبرمجياترؤيا تكنولوجى أل -  135  Roya Technology   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة: 

 .توريد وتشغيل وصيانة وتركيب أنظمة التحكم وااللكترونيات

- عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  . 

م بمناسبةرات الفنية والهندسية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييتقديم االستشا  

 زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق

، عن الغرض من تأسيس  10225برقم  22222220،قيدت فى  1222220222المالية المنصوص عليها في المادة   ،رأس مالها   

 :الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .توريد وتشغيل وصيانة وتركيب أنظمة التحكم وااللكترونيات

- عليها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  . 

م بمناسبةفنية والهندسية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييتقديم االستشارات ال  

 زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق

الدخيله -ش البيطاش الجديد )الدور األول(  -صفاالمالية المنصوص عليها في المادة ، بجهة : عمارة برج ال  - 

شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز    Roya Technology رؤيا تكنولوجى ألنظمة التحكم والبرمجيات -  136

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

ذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي  

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

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  10225برقم  22222220،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

ولها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 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

الدخيله -ش البيطاش الجديد )الدور األول(  -نشاطها. ، بجهة : عمارة برج الصفا  - 

ولوجى ألنظمة التحكم والبرمجياترؤيا تكن -  137  Roya Technology     ،  من قانون سوق رأس المال والئحته  22شركة

 . ( التنفيذية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال  

 . 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  

من قانون سوق  22، عن  10225برقم  22222220،قيدت فى  1222220222أس مالها   او التي قد تعاونها على تحقيق   ،ر

 . ( رأس المال والئحته التنفيذية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

 . المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هاباعمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة  

الدخيله -ش البيطاش الجديد )الدور األول(  -او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : عمارة برج الصفا  - 

شركة  ،  الغرض من تأسيس    Global Diagnostic Solutions G.D.S جلوبال دياجنوستيك سوليوشينز جى دى اس -  138

 :الشركة

ت اللوجيستيه ( الى معامل التحاليل الطبيه الغراض التشخيصخدمات نقل العينات البيولوجيه )الخدما  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اداره معامل التحاليل الطبيه

 التجاره فى مستلزمات المعامل الطبيه واللوزم الطبيه

 عموم التصدير

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  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10323برقم  22222224،قيدت فى  202220222تلحقها بها و ذلك   ،رأس مالها    : 

يه ( الى معامل التحاليل الطبيه الغراض التشخيصخدمات نقل العينات البيولوجيه )الخدمات اللوجيست  

 اداره معامل التحاليل الطبيه

 التجاره فى مستلزمات المعامل الطبيه واللوزم الطبيه

 عموم التصدير

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 تشتر او التي قد  

المنتزه -سيدى بشر  -ش محمد حسين متفرع من ش خالد بن الوليد 2تلحقها بها و ذلك ، بجهة :   - 

شركة  ،  طبقاً ألحكام القانون و    Global Diagnostic Solutions G.D.S جلوبال دياجنوستيك سوليوشينز جى دى اس -  139

 الئحته التنفيذية

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

الئحته التنفيذية، عن طبقاً ألحكام القانون و  10323برقم  22222224،قيدت فى  202220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

المنتزه -سيدى بشر  -ش محمد حسين متفرع من ش خالد بن الوليد 2نشاطها. ، بجهة :   - 

الشركة الرواد للتشييد والبناء   شركة  ،  الغرض من تأسيس -  140 : 

 المقاوالت العامة

 التوريدات العامة

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  

 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 الغرض من تأسيس الشركة 10424برقم  22222232،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 المقاوالت العامة

 التوريدات العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

دمنهور -منزل عبدالعزيز التداوى -نشاطها. ، بجهة : شارع العزيز عثمان خلف المساكن   - 

ي تجعلها استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية الت --ثمرات الستصالح االراضى   شركة  ،  غرض الشركة هو : -  141

غراض ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألاستزراع األراضي المستصلحة.    -قابلة لالستزراع .   

ما عدا االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان (   في

لسنه  305ه رقم و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربي 2222لسنة  302المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

برقم  22222231،قيدت فى  102220222تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت   ،رأس مالها    -  2222

ستزراع ا -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .    --، عن غرض الشركة هو : 10432

وأن تستخدم  .   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,األراضي المستصلحة

وزراء  طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين الف فدان (   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس ال

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء  -  2222لسنه  305عربيه رقم و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر ال 2222لسنة  302رقم 

مركز رشيد -كان ذلك إلنتاج السالالت ، بجهة : شارع محمد كريم   - 

ر سواء تربية جميع أنواع الدو اجن والطيو -ثمرات الستصالح االراضى   شركة  ،  أو األلبان أو التسمين أو اللحوم .    -  142

 -سماك .  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد األ -سالالت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   كان ذلك إلنتاج ال

ص الالزمة الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية .   وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي -تربية الخيول .  

، عن أو األلبان أو التسمين  10432برقم  22222231،قيدت فى  102220222،رأس مالها    لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون 

تسمين أو تربية جميع أنواع الدو اجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو ال -أو اللحوم .   

الحيوانية .   الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية و -تربية الخيول .   -إقامة المزارع السمكية وكذا صيد األسماك .   -اللحوم .   

ركز رشيدم -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا ألحكام القانون ، بجهة : شارع محمد كريم   

- 

ة الحصول لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركعالء الدين أنور مسعود للكافيهات والمطاعم   شركة  ،  احكام ا -  143

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  10350برقم  22222223،قيدت فى  122220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

العطارين -شارع مسجد العطارين  22، بجهة :  نشاطها.  - 

 :عالء الدين أنور مسعود للكافيهات والمطاعم   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  144

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

يك اواىالمأكوالت و الت  

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  

م القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكا  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10350برقم  22222223،قيدت فى  122220222مع مراعاة   ،رأس مالها    : 
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 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

ىالمأكوالت و التيك اوا  

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  

نون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القا  

العطارين -شارع مسجد العطارين  22مع مراعاة ، بجهة :   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -1تو فريندس للمالبس الجاهزة والمنسوجات   شركة  ،  الغرض من تاسيس الشركة :  -  145

وجوه مع المالبس الجاهزة بكافة انواعها والمنسوجات بكافة انواعها . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ال

  شبيهة باعمالهاالشركات 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

برقم  22222211،قيدت فى  3222220222مالها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس 

فة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة بكافة انواعها والمنسوجات بكا -1، عن الغرض من تاسيس الشركة :  10322

هة شبيانواعها . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال 

 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

 -بالمنطقة الصناعية الورش الغربية  1منطقة رقم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : 

 - برج العرب

 تو فريندس للمالبس الجاهزة والمنسوجات   شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  146

، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة  10322برقم  22222211،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

باشرةلم  

برج العرب -بالمنطقة الصناعية الورش الغربية  1نشاطها. ، بجهة : منطقة رقم   - 

اخيص شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر   Elefun كيدز سبوت -  147

 الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  10354برقم  22222322،قيدت فى  22222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

سيدى جابر -سموحة -شياخة عزبة سعد -ش البرت األول  2عقار رقم  3نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

احية   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركةسفنكس ايجيبت للتنمية وادارة المشروعات السي -  148 : 

- ماقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات السياحية الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقدي  

 جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 . تجارة المواد الغذائية واللحوم والدواجن -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

كهة الطازجة والمجمدةتجارة التجزئة للخضروات والفا -  . 

 . التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

م برق 22222213،قيدت فى  322220222اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10315 : 

- ماقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات السياحية الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقدي  

 جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى

 . تجارة المواد الغذائية واللحوم والدواجن -

الطازجة والمجمدة تجارة التجزئة للخضروات والفاكهة -  . 

 . التوكيالت التجارية -

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

شا سابا با -شارع مصطفى ابو هيف  32اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : عقار رقم 

اول الرمل -  - 

خلسفنكس ايجيبت للتنمية وادارة المشروعات السياحية   شركة  ،  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ي -  149  

 . 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  

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

، عن لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال  10315برقم  22222213،قيدت فى  322220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 يخل

ظمة لهذا الغرضباحكام القوانين المن  . 

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  

قاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طب  

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

اول الرمل -سابا باشا  -شارع مصطفى ابو هيف  32نشاطها. ، بجهة : عقار رقم   - 

،  الغرض من تأسيس الشركة  نايس بويز للمالبس الجاهزه   شركة -  150 : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة
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 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

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

 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 الغرض من تأسيس الشركة 11032برقم  22222215،قيدت فى  5222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة

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

يها اومج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تند  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

كفر الدوار -نشاطها. ، بجهة : عزبة ضيف الخضره   - 

ز سبوتكيد -  151  Elefun   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة: 

 ادارة وتشغيل االماكن الترفيهية وااللعاب االلكترونية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

فى شان تنظيم 1522لسنه  122التوكيالت التجارية وحق استغالل العالمات التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

برقم  22222223،قيدت فى  22222220222باحكام القوانين   ،رأس مالها    لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10354 : 

 ادارة وتشغيل االماكن الترفيهية وااللعاب االلكترونية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

فى شان تنظيم 1522لسنه  122التوكيالت التجارية وحق استغالل العالمات التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

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

شياخة -ش البرت األول  2عقار رقم  3باحكام القوانين ، بجهة : محل رقم  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل

سيدى جابر -سموحة -عزبة سعد   - 

 . شركة  ،  المنظمة لهذا الغرض   Elefun كيدز سبوت -  152

- أنواع جميع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم  

 المأكوالت و التيك اواى
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 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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  

لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةت  

، عن المنظمة لهذا الغرض 10354برقم  22222223،قيدت فى  22222220222مع مراعاة   ،رأس مالها     . 

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 المأكوالت و التيك اواى

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  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها   

سيدى جابر -سموحة -شياخة عزبة سعد -ش البرت األول  2عقار رقم  3مع مراعاة ، بجهة : محل رقم   - 

 :المهندس للتكييف و التبريد   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  153

 اعمال مقاوالت التبريد و التكييف

هاكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10352برقم  22222223،قيدت فى  122220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 اعمال مقاوالت التبريد و التكييف

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  

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

الدلنجات -قريه قمحه  -السحاره  -نشاطها. ، بجهة : الكوبري االول   - 

من تأسيس الشركة شركة  ،  الغرض   The Beauty Factory بيوتى فاكتورى للتجارة -  154 : 

لعالتجارة العامة والبيع والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا لكافة المواد والسلع والمستلزمات بما فيها الس  

 الدوائية والطبية واالدوية البشرية والبيطرية والمنظفات والمطهرات ومستلزمات طب األسنان والمكمالت الغذائية

أنواعها وتصنيع كل ما سبق لدى الغير ومستحضرات التجميل بجميع  

 .تجارة األجهزة الطبية واالستعاضية والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

برقم  22222223،قيدت فى  022220222،رأس مالها      1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

تأسيس الشركة، عن الغرض من  10352 : 

لعالتجارة العامة والبيع والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا لكافة المواد والسلع والمستلزمات بما فيها الس  

 الدوائية والطبية واالدوية البشرية والبيطرية والمنظفات والمطهرات ومستلزمات طب األسنان والمكمالت الغذائية

اعها وتصنيع كل ما سبق لدى الغيرومستحضرات التجميل بجميع أنو  

 .تجارة األجهزة الطبية واالستعاضية والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية

المنتزه -ابوقير -طوسون -ج مساكن الضباط 30، بجهة :  1522لسنه  122التوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   - 

ى للتجارةبيوتى فاكتور -  155  The Beauty Factory   شركة  ،  فى 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 ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

هو مسموح به قانونا عموم التصدير فيما . 

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

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

، عن فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 10352برقم  22222223قيدت فى ، 022220222  

 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

وح به قانوناعموم التصدير فيما هو مسم . 

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

ج 30:  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ، بجهة

المنتزه -ابوقير -طوسون -مساكن الضباط   - 

 شركة  ،  تشتريها او   The Beauty Factory بيوتى فاكتورى للتجارة -  156

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن تشتريها او 10352برقم  22222223،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،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

المنتزه -ابوقير -طوسون -ج مساكن الضباط 30نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  الغرض من تأسيس    EL-KHAN For Trade And General Supplies الخان للتجاره والتوريدات العموميه -  157

 :الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .التجارة العامة والتوريدات العمومية

 .عموم التصدير

 .المقاوالت العامة

يشترطق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. واستصالح وتجهيز األراضي بالمراف  

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

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  

. 2008 

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10415برقم  22222232،قيدت فى  1222220222يجوز للشركة   ،رأس مالها    : 

 .التجارة العامة والتوريدات العمومية

 .عموم التصدير

 .المقاوالت العامة

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  

 االستزراع وليس الري بطريق الغمر

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222نة لس 302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

سيدى -شياخة بابين وسكرج والخرازنى  41يجوز للشركة ، بجهة : شارع عبد الهادى الجزار حد قبلى بامتداد شارع   

اول المنتزه -بشر بحرى   - 

شركة  ،  ان تكون لها مصلحة    EL-KHAN For Trade And General Supplies الخان للتجاره والتوريدات العموميه -  158

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

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

ن و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو  

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

، عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  10415برقم  22222232،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

سيدى -وسكرج والخرازنى  شياخة بابين 41نشاطها. ، بجهة : شارع عبد الهادى الجزار حد قبلى بامتداد شارع   

اول المنتزه -بشر بحرى   - 

 :اى ستونز   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  159

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األحجار الصناعية والرخام

اهيجوز 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  

 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  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10320برقم  22222211،قيدت فى  2222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األحجار الصناعية والرخام

هاهة باعماليجوز 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

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

المنشيه -شارع احمد عرابى  0نشاطها. ، بجهة :   - 

 :مركز الجميلة الطبى التخصصى   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  160

سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحات التجميل بشرط أن تقدم   

لطبية أو العالجية او التشخيصيه لهاالخدمة ا  

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  

لحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةت  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10342برقم  22222212،قيدت فى  122220222مع   ،رأس مالها    : 

سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحات التجميل بشرط أن تقدم   

ية أو العالجية او التشخيصيه لهاالخدمة الطب  

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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

سيدى جابر -سموحة -شارع ادمون فريمون مع فوزى معاذ  53مع ، بجهة :   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

حصول مركز الجميلة الطبى التخصصى   شركة  ،  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ال -  161

لالزمة لمباشرةعلى كافة التراخيص ا  

، عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  10342برقم  22222212،قيدت فى  122220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

سيدى جابر -سموحة -شارع ادمون فريمون مع فوزى معاذ  53نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   Choco Bon شوكو بن -  162

 السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  10305برقم  22222223،قيدت فى  2222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الرمل - 3ش عبدالحميد الديب سان ستيفانو عمارة خليج  31نشاطها. ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Choco Bon شوكو بن -  163

ئلة والمجمدة يكافة انواعها واشكالهاتجارة وبيع الشوكوالته السا . 

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

 . المأكوالت و التيك اواى

جهيز والمحفوظهالتوريدات العمومية وعلى االخص توريد المواد الغذائية والمشروبات والوجبات سابقة الت . 

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10305برقم  22222223،قيدت فى  2222220222او التي قد تعاونها   ،رأس مالها    : 

والمجمدة يكافة انواعها واشكالها تجارة وبيع الشوكوالته السائلة . 

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

 . المأكوالت و التيك اواى

ز والمحفوظهالتوريدات العمومية وعلى االخص توريد المواد الغذائية والمشروبات والوجبات سابقة التجهي . 

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

الرمل - 3ش عبدالحميد الديب سان ستيفانو عمارة خليج  31او التي قد تعاونها ، بجهة :   - 

سيس الشركةشركة  ،  الغرض من تأ   MILLS CITY ميلز سيتى -  164 : 

 .اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 .انشاء الجامعات

 .عموم التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122تلتزم 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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10224برقم  22222220،قيدت فى  12222220222يل مصنع   ،رأس مالها   اقامة وتشغ : 

 .اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 .انشاء الجامعات

 .عموم التصدير والتوكيالت التجارية

فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية ، وال ينشئ تأسيس الشركة 1522لسنه  122الشركه باحكام القانون رقم  تلتزم  

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

 . باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ابو المطامير -طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  -نع ، بجهة : المهدية اقامة وتشغيل مص  - 

 شركة  ،  لتعبئة المياه الطبيعيه   MILLS CITY ميلز سيتى -  165

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المعدنية والبالستيكية

هات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

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

، عن لتعبئة المياه الطبيعيه 10224برقم  22222220،قيدت فى  12222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المعدنية والبالستيكية

هاالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال 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

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

ابو المطامير -طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى  -نشاطها. ، بجهة : المهدية   - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 :اعمار المستقبل إللحاق العمالة بالخارج والداخل   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  166

 الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج

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

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

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

كة، عن الغرض من تأسيس الشر 10223برقم  22222225،قيدت فى  2022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الدخيله -العجمي -مساكن الحديد والصلب  23نشاطها. ، بجهة : العقار رقم   - 

تير لالنشاءات   شركة  ،  االغرض من تأسيس الشركةسولي -  167 : 

 ادارة المشروعات العقارية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 . االستثمار العقارى

 المقاوالت العامة والمتكاملة

ة زيادةلهندسية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبتقديم االستشارات ا  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

، عن االغرض من تأسيس الشركة 10253برقم  22222212،قيدت فى  2022220222المنصوص   ،رأس مالها    : 

 ادارة المشروعات العقارية

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

 . االستثمار العقارى

 المقاوالت العامة والمتكاملة

ة زيادةفيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبتقديم االستشارات الهندسية )  
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 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

الرمل -لوران - 0بالمكتب رقم  3عمارة الوطنية -شارع شعراوى  12المنصوص ، بجهة :   - 

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22سوليتير لالنشاءات   شركة  ،  عليها في المادة  -  168  ) . 

 .عموم التصدير فيما هو مسموح قانونا

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  

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

من قانون سوق رأس  22، عن عليها في المادة  10253برقم  22222212،قيدت فى  2022220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 . ( المال والئحته التنفيذية

 .عموم التصدير فيما هو مسموح قانونا

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  

 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

الرمل -لوران - 0بالمكتب رقم  3عمارة الوطنية -شارع شعراوى  12نشاطها. ، بجهة :   - 

فاشون   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركةلوزينا  -  169 : 

 . عموم التجارة فيما هو مسموح به قانونا

 . تجارة المالبس

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

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 الغرض من تأسيس الشركة 10335برقم  22222212يدت فى ،ق 1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 . عموم التجارة فيما هو مسموح به قانونا

 . تجارة المالبس

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

المنتزة ثان -المندرة قبلى  -عمارات القاهرة بجوار مدرسة حورس  -ج  24نشاطها. ، بجهة :   - 

 :بوابه الصين   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  170

 تجاره قطع غيار السيارات

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  

 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 الغرض من تأسيس الشركة 10422برقم  22222225،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 تجاره قطع غيار السيارات

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

اللبان -ش اسماعيل مهنا  22الكائن بجوار مدخل العقار  5نشاطها. ، بجهة : محل رقم   - 

 :شركة مركز الندى لتدريب وتاهيل الموارد البشريه   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  171

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

هاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

 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 الغرض من تأسيس الشركة 10422برقم  22222232،قيدت فى  02220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 .اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

هاون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

ذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفي  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ايتاى البارود -نشاطها. ، بجهة : اخر شارع الزمرانى متفرع من جمال عبدالناصر   - 

من تأسيس الشركةكافيه صهللة لتقديم المشروبات الباردة والساخنة   شركة  ،  الغرض  -  172 : 

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 المأكوالت و التيك اواى

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10345برقم  22222212،قيدت فى  02220222مع مراعاة   ،رأس مالها    : 

- أنواع اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع  

 المأكوالت و التيك اواى

هاة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

المنتزة ثان- 4العصافرة قبلى عرامه بالعقار رقم  32اة ، بجهة : شارع مع مراع  - 

ى الشركة كافيه صهللة لتقديم المشروبات الباردة والساخنة   شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل -  173

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  10345برقم  22222212،قيدت فى  22022202نشاطها.  ،رأس مالها   

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

المنتزة ثان- 4العصافرة قبلى عرامه بالعقار رقم  32نشاطها. ، بجهة : شارع   - 

الشركةليجو جيرمان هاوس   شركة  ،  الغرض من تأسيس  -  174 : 

 .اقامة وتشغيل دور الحضانه

 .اقامة وتشغيل المالهى الترفيهية لالطفال

عاقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أنوا  

 . المأكوالت و التيك اواى

هامن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

لشركة، عن الغرض من تأسيس ا 10322برقم  22222224،قيدت فى  1222220222تلحقها   ،رأس مالها    : 

 .اقامة وتشغيل دور الحضانه

 .اقامة وتشغيل المالهى الترفيهية لالطفال
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عاقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أنوا  

 . المأكوالت و التيك اواى

هان الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه م  

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

سيدى جابر -ش فريد بك مصطفى كامل  3تلحقها ، بجهة :   - 

،  بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية ليجو جيرمان هاوس   شركة  -  175  

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

، عن بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته  10322برقم  22222224،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 التنفيذية

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

سيدى جابر -كامل  ش فريد بك مصطفى 3نشاطها. ، بجهة :   - 

شركة  ،  والقرارات السارية    Global investment development company - GIDCO االستثمارية الدولية للتنمية -  176

 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ارات السارية وعلى الشركة الحصول ، عن والقر 10345برقم  22222215،قيدت فى  22222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدخيله -بالدور الخامس شارع الحنفية البيطاش خلف مكرم عبيد العجمى  15نشاطها. ، بجهة : الشقة رقم   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Nutra Health Care نيوترا هيلث كير -  177

الغذيةلتصنيع األدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكمالت الغذائية وا اقامة وتشغيل مصنع  

 .الخاصة والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية الجافة ومواد التعيئة والتغليف

اتاصة والمستلزمتوريد األدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكمالت الغذائية واالغذية الخ  

 .الطبية والخامات الدوائية الجافة ومواد التعيئة والتغليف

،قيدت  022222220222مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10303برقم  22222215فى  : 

الغذيةلتصنيع األدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكمالت الغذائية وا اقامة وتشغيل مصنع  

 .الخاصة والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية الجافة ومواد التعيئة والتغليف

اتاصة والمستلزمتوريد األدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكمالت الغذائية واالغذية الخ  

 .الطبية والخامات الدوائية الجافة ومواد التعيئة والتغليف

ش محمد محى الدين عبده  24مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار ، بجهة : 

الرمل -جناكليس   - 

والئحته التنفيذية ، وفي حالة  شركة  ،   Nutra Health Care نيوترا هيلث كير -  178  
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2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

يةالتنفيذ . 

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

،قيدت  022222220222او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج   ،رأس مالها   

ئحته التنفيذية ، وفي حالة، عن وال 10303برقم  22222215فى   

2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

هاجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالي  

ش محمد محى الدين عبده  24او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج ، بجهة : 

الرمل -جناكليس   - 

كير نيوترا هيلث -  179  Nutra Health Care   شركة  ،  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 في الهيئات السالفة او تشتريها او 10303برقم  22222215،قيدت فى  022222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

الرمل -ش محمد محى الدين عبده جناكليس  24نشاطها. ، بجهة :   - 

ارية وعلى ابناء الدلنجات للتنمية الزراعية واستصالح االراضى الزراعية والصحراوية   شركة  ،  واللوائح والقرارات الس -  180

 الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

، عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  10353برقم  22222223،قيدت فى  2122220222 نشاطها.  ،رأس مالها  

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

الدلنجات -نشاطها. ، بجهة : كوبرى الحاجر قرية قمحة   - 

ركةشركة  ،  الغرض من تأسيس الش ابناء الدلنجات للتنمية الزراعية واستصالح االراضى الزراعية والصحراوية   -  181 : 

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  

ي بطريق الغمراالستزراع وليس الر  

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   
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. 2008 

،قيدت فى  2122220222تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو   ،رأس مالها   

عن الغرض من تأسيس الشركة ، 10353برقم  22222223 : 

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  

ق الغمراالستزراع وليس الري بطري  

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 -محة تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ، بجهة : كوبرى الحاجر قرية ق

 - الدلنجات

نجات للتنمية الزراعية واستصالح االراضى الزراعية والصحراوية   شركة  ،  اللحومابناء الدل -  182 . 

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

 . إقامة المزارع السمكية

هاجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و  

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

، عن اللحوم 10353برقم  22222223،قيدت فى  2122220222ن   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام القواني . 

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

 . إقامة المزارع السمكية

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  

الدلنجات -مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : كوبرى الحاجر قرية قمحة   - 

 :ماس هيلث كير للمنظفات ومستحضرات التجميل   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  183

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل

ماتوالتوزيع والتسويق لكافة المواد والسلع والمستلزمات فيما هو مسموح به قانونا بما فيها المستلزالتجارة والبيع   

 والسلع الدوائية واالدوات واالالت الطبية والجراحية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية

بقميع انواعها المستوردة والمحلية وتصنيع كل ما سواالمصال واللقاحات والتطعيمات واالدوية البشرية والبيطرية بج  

 لدى الغير
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، عن الغرض من تأسيس الشركة 10352برقم  22222223،قيدت فى  1222220222التوكيالت التجارية.تلتزم   ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل

ماتيع والتسويق لكافة المواد والسلع والمستلزمات فيما هو مسموح به قانونا بما فيها المستلزالتجارة والبيع والتوز  

 والسلع الدوائية واالدوات واالالت الطبية والجراحية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية

بقواعها المستوردة والمحلية وتصنيع كل ما سواالمصال واللقاحات والتطعيمات واالدوية البشرية والبيطرية بجميع ان  

 لدى الغير

امام مدخل عبدالقادر الجهة البحرية امام الشركة المصرية-التوكيالت التجارية.تلتزم ، بجهة : شارع مدرسة غيث جمعة    

العامريه -مرغم -لالعمال الهندسية بجوار مدرسة غيث جمعه   

دمج في التجميل   شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تنماس هيلث كير للمنظفات ومستحضرات  -  184

 الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  10352برقم  22222223،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

امام مدخل عبدالقادر الجهة البحرية امام الشركة المصرية-نشاطها. ، بجهة : شارع مدرسة غيث جمعة    

العامريه -مرغم -لالعمال الهندسية بجوار مدرسة غيث جمعه   

فى شان تنظيم  1522لسنه  122شركة  ،  الشركه باحكام القانون رقم    ماس هيلث كير للمنظفات ومستحضرات التجميل -  185

 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

 .تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية من اجهزة ومعدات طبية واثاث ومفروشات

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

، عن الشركه باحكام القانون  10352 برقم 22222223،قيدت فى  1222220222او التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122رقم   

 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

المستشفيات والمراكز الطبية من اجهزة ومعدات طبية واثاث ومفروشات تجهيز . 

هايجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمال  
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ةهة البحرية امام الشركة المصريامام مدخل عبدالقادر الج-او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : شارع مدرسة غيث جمعة    

العامريه -مرغم -لالعمال الهندسية بجوار مدرسة غيث جمعه   

اقامة وتشغيل مركز العداد و تدريب -1  -انتر ناشيونال للتدريب والتنمية البشرية   شركة  ،  الغرض من تاسيس الشركة : -  186

بيهة ترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تش2وتنمية البشرية 

 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

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

اقامة وتشغيل -1  -، عن الغرض من تاسيس الشركة : 10252برقم  22222212،قيدت فى  222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها يجوز للشركة ان تكون له2مركز العداد و تدريب وتنمية البشرية 

 التي تزاول اعماال شبيهة 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

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

العامرية -ش الجمهورية الدور االول علوى 10نشاطها. ، بجهة :   - 

 :ليبنيز فونديشن جروب   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  187

 . عموم المقاوالت

هان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز للشركة ا  

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

تنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال  

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10333برقم  22222212،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 . عموم المقاوالت

هارك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

 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

رمل اول -ش مصطفى كامل  22نشاطها. ، بجهة : برج التحرير   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Moovit Logistics  موفيت لوجيستكس -  188

بحرى والجوى فيما عدا النقل الجوىتقديم خدمات الشحن ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(

 التخليص الجمركى

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا

زيادة ةتقديم االستشارات الجمركية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

، عن الغرض من تأسيس  10302برقم  22222215،قيدت فى  12222220222،رأس مالها      22المنصوص عليها في المادة 

 :الشركة

لجوى فيما عدا النقل الجوىتقديم خدمات الشحن البحرى وا  

 إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(

 التخليص الجمركى

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا

ة زيادةتقديم االستشارات الجمركية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسب  

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

باب شرقى -االزاريطه -ش عبدالحميد بدوى 33، بجهة :  22المنصوص عليها في المادة   - 

س المال والئحته التنفيذيةشركة  ،  من قانون سوق رأ   Moovit Logistics  موفيت لوجيستكس -  189  ) . 

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  

بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية تلحقها  

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

لتنفيذية، عن من قانون سوق رأس المال والئحته ا 10302برقم  22222215،قيدت فى  12222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

) . 

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  

ألحكام القانون و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً   

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

باب شرقى -االزاريطه -ش عبدالحميد بدوى 33نشاطها. ، بجهة :   - 

 :أفاتار   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  190

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل -
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .اعداد النماذج والقوالب لالالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

 تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير -

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة عموم التصدير فيماهو مسموح به قانونا.وتلتزم الشركة -  

الحوافزبقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10250برقم  22222224،قيدت فى  1222220222الواردة   ،رأس مالها    : 

2212لسنة  22أنشطة من داخل ق  :  

 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل -

 .اعداد النماذج والقوالب لالالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

2212لسنة  22أنشطة من خارج ق  :  

 تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير -

كة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردةعموم التصدير فيماهو مسموح به قانونا.وتلتزم الشر -  

الحوافزبقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و  

ميناء البصل -ش الشيخ طموم 112الواردة ، بجهة :   - 

 والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار 2212لسنة  22مار رقم أفاتار   شركة  ،  بقانون اإلستث -  191

 المشار

 .إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

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

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

لسنة  22رقم  ، عن بقانون اإلستثمار 10250برقم  22222224،قيدت فى  1222220222مع مراعاة احكام   ،رأس مالها   

والئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار 2212  

 .إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية

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

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

ميناء البصل -ش الشيخ طموم 112مع مراعاة احكام ، بجهة :   - 

باشرةأفاتار   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم -  192  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  10250برقم  22222224،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

الزمة لمباشرةالشركة الحصول على كافة التراخيص ال  

ميناء البصل -ش الشيخ طموم 112نشاطها. ، بجهة :   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Nuba Star نوبا ستار لالستثمار وعموم االستيراد والتصدير -  193

ةم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القدي  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

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

ين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق   ،رأس مالها   في هاتين الحالت

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10322برقم  22222224،قيدت فى  222222220222 : 

ةا عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيم  

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 2222لسنة  302شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم   

2222لسنة  356 .  

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

شقه  434تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ، بجهة : قطعه  في هاتين الحالتين أن

مدينه النوباريه الجديده -ش المدرسه الثانوى الحى السكنى الثانى  15رقم   - 

 شركة  ،  الري الحديثة فى   Nuba Star نوبا ستار لالستثمار وعموم االستيراد والتصدير -  194

وليس الري بطريق الغمر االستزراع  

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

أو اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

 .تجميدها

يل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصالت الزراعيةاقامة وتشغ  

 توريد وتركيب الواح الطاقه الشمسيه

 مركز خدمه وصيانه السيارات

 عموم االستيراد والتصدير

، عن الري الحديثة فى 10322برقم  22222224،قيدت فى  222222220222تلتزم الشركه باحكام   ،رأس مالها     

الري بطريق الغمراالستزراع وليس   

لسنة 305وقرار رئيس الجمهورية رقم  2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   
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 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

. 2008 

أو اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

 .تجميدها

 اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية

 توريد وتركيب الواح الطاقه الشمسيه

 مركز خدمه وصيانه السيارات

 عموم االستيراد والتصدير

الجديده مدينه النوباريه -ش المدرسه الثانوى الحى السكنى الثانى  15شقه رقم  434تلتزم الشركه باحكام ، بجهة : قطعه   - 

فى شان سجل  1522لسنه  121شركة  ،  القانون رقم    Nuba Star نوبا ستار لالستثمار وعموم االستيراد والتصدير -  195

 المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى

ل باحكاممزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخ  

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2122لسنة  22عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

فى  1522لسنه  121، عن القانون رقم  10322برقم  22222224،قيدت فى  222222220222والئحته التنفيذة   ،رأس مالها   

 شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى

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

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

حالة مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

1222لسنة  22عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

مدينه النوباريه الجديده -ش المدرسه الثانوى الحى السكنى الثانى  15شقه رقم  434والئحته التنفيذة ، بجهة : قطعه   - 

شركة  ،  ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار    Nuba Star نوبا ستار لالستثمار وعموم االستيراد والتصدير -  196

وافز الوارده به وبالئحتهالمشار إليه بالضمانات والح  

 .التنفيذية

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  

 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

ج قانون ، عن ، مع عدم تمتع األنشطة خار 10322برقم  22222224،قيدت فى  222222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .التنفيذية

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

مدينه النوباريه الجديده -ش المدرسه الثانوى الحى السكنى الثانى  15شقه رقم  434نشاطها. ، بجهة : قطعه   - 

عموم االستيراد  -1شركة  ،  الغرض من تاسيس الشركة :    Trans  Amissa   For  Trading  ترانس اميسا للتجارة -  197

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تاسيس  1522لسنه  121ه باحكام القانون رقم والتصدير فيما هو مسموح به قانونا تلتزم الشرك

ل الشركة اى حق فى مزاولة غرضها االبعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما اليخ

المقاوالت  -3به قانونا والتوريدات العمومية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  -2باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

،قيدت فى  02222220222العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه   ،رأس مالها   

عموم االستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا تلتزم  -1، عن الغرض من تاسيس الشركة :  10324برقم  22222211

فى شان سجل المستوردين وال ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها  1522لسنه  121كه باحكام القانون رقم الشر

غرض االبعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما اليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا ال

المقاوالت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها  -3ح به قانونا والتوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسمو  -2.

برج العرب - 12مكتب رقم  -المحور المركزى  - 5بلوك  -مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ، بجهة : برج العرب الجديدة   

- 

،  مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة  شركة    Trans  Amissa   For  Trading  ترانس اميسا للتجارة -  198

 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

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

، عن مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  10324برقم  22222211،قيدت فى  02222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 شبيهة باعمالها

يها اوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجو  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

برج العرب - 12مكتب رقم  -المحور المركزى  - 5بلوك  -نشاطها. ، بجهة : برج العرب الجديدة   - 

 :جوليانا لالستثمار العقارى   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  199

 . االستثمار والتسويق العقارى

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10332برقم  22222212،قيدت فى  122222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 . االستثمار والتسويق العقارى

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

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

الحمام -طريق الساحل الشمالى امام قرية قناة السويس  50نشاطها. ، بجهة : ك   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Russian Education التعليم الروسى -  200

 الوساطه فى انهاء االجراءات اللحاق الطالب بالجامعات االجنبيه

هامن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10420برقم  22222222،قيدت فى  022220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 

 الوساطه فى انهاء االجراءات اللحاق الطالب بالجامعات االجنبيه

هاوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليج  

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

و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون   

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

دمنهور -الموقف الجديد -(  2امام بوابه )  -الدور االول علوى  - 3نشاطها. ، بجهة : العماره رقم   - 

توريداتجو جرين للمقاوالت العمومية وال -  201  Go Green   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة: 

 .المقاوالت العامة والتوريدات العمومية

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

يها اوا يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كم  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10355برقم  22222223 ،قيدت فى 1222220222نشاطها.  ،رأس مالها    : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .المقاوالت العامة والتوريدات العمومية

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

شارع محمد نجيب مع ش جمال عبدالناصر عمارة مسجد البخارىالدور االول تقاطع  124نشاطها. ، بجهة : خلف   

المنتزه اول -سيدى بشر بحرى   - 

 :شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة   Bio Mak Pharm بيو ماك فارم -  202

22انشطة داخل قانون )  ):  

اتالخاصة والمحاليل والمطهراقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية  . 

 .اعداد النماذج والقوالب لالالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى بشرط أن تقدم  -  

 .الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها

،قيدت فى  522220222والتجزئه لالدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية   ،رأس مالها   تجاره الجمله  -

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10225برقم  22222212 : 

22انشطة داخل قانون )  ):  

اتاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمحاليل والمطهر . 

 .اعداد النماذج والقوالب لالالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

االت التي يتم تقديمسنويا بالمجان من الح % 12اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى بشرط أن تقدم  -  

 .الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها

ميناء  -الورديان  -ش الراوندى  5تجاره الجمله والتجزئه لالدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية ، بجهة :  -

 - البصل

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرةشركة  ،  السارية وعلى الشركة    Bio Mak Pharm بيو ماك فارم -  203  

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  10225برقم  22222212،قيدت فى  522220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 التراخيص الالزمة لمباشرة

ميناء البصل -الورديان  -ش الراوندى  5نشاطها. ، بجهة :   - 

 شركة  ،  الخاصة والمحاليل والمطهرات   Bio Mak Pharm بيو ماك فارم -  204

 .بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

22انشطة خارج قانون )  ):  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .تصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمحاليل والمطهرات لدى الغير

 .التوزيع وعموم التوريدات وعموم التصدير

حالة لتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفيمع اال  

لسنة   ،رأس مالها    22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

، عن الخاصة والمحاليل والمطهرات 22510برقم  22222212،قيدت فى  522220222  

 .بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

22انشطة خارج قانون )  ):  

 .تصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الخاصة والمحاليل والمطهرات لدى الغير

 .التوزيع وعموم التوريدات وعموم التصدير

حالة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي مع االلتزام  

 -ش الراوندى  5لسنة ، بجهة :  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم 

ميناء البصل -الورديان   - 

2212شركة  ،     Bio Mak Pharm بيو ماك فارم -  205  

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

هاماال شبيهة باعماليجوز 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

2212، عن  10225برقم  22222212،قيدت فى  522220222مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها     

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

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  

ميناء البصل -الورديان  -ش الراوندى  5مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة :   - 

 أرت كازا للتجارة والتوكيالت   شركة  ،  شبيهة باعمالها -  206

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

عن شبيهة باعمالها،  10352برقم  22222223،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها     

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

سيدى جابر -ش احمد شوقى  123الدور الثانى بالعقار رقم  0نشاطها. ، بجهة : شقة رقم   - 

 :أرت كازا للتجارة والتوكيالت   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  207

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العمومية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122لتوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم ا  

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

لغرضالمختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا ا  . 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10352برقم  22222223،قيدت فى  1222220222 : 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العمومية

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، وال 1522لسنه  122وكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم الت  

 ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات

رضالمختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغ  . 

 0قم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال ، بجهة : شقة ر

سيدى جابر -ش احمد شوقى  123الدور الثانى بالعقار رقم   - 

،  الغرض من تأسيس  شركة    smart eagle for agricultural development سمارت ايجل للتنميه الزراعيه -  208

 :الشركة

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبيئه المبيدات الزراعيه والمخصبات الكيماويه والبذور والتقاوى

جديدهتجاره الجمله والتجزئه للمبيدات والمخصبات الكيماويه والبذور والتقاوى فى المناطق النائيه والمناطق العمرانيه ال  

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  

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10302برقم  22222232،قيدت فى  1222220222االستزراع وليس   ،رأس مالها    : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبيئه المبيدات الزراعيه والمخصبات الكيماويه والبذور والتقاوى

جديدهتجاره الجمله والتجزئه للمبيدات والمخصبات الكيماويه والبذور والتقاوى فى المناطق النائيه والمناطق العمرانيه ال  

يشترطوتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. و استصالح  

ىفي هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة ف  
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المندره -ش النبوى المهندس -اوركيديا الدور االول  برج -ابراج جاردن سيتى  - 1االستزراع وليس ، بجهة : شقه رقم   

قسم ثالث المنتزه -قبلى   - 

 شركة  ،  الري بطريق الغمر   smart eagle for agricultural development سمارت ايجل للتنميه الزراعيه -  209

لسنة 305لجمهورية رقم وقرار رئيس ا 2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

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

 . إقامة المزارع السمكية

دسه الوراثيه فى المجاالت النباتيه والحيوانيهالهن  

،  10302برقم  22222223،قيدت فى  1222220222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من   ،رأس مالها   

 عن الري بطريق الغمر

لسنة 305رقم  وقرار رئيس الجمهورية 2222لسنة  302فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   

. 2008 

 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

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

 . إقامة المزارع السمكية

اثيه فى المجاالت النباتيه والحيوانيهالهندسه الور  

برج اوركيديا الدور االول  -ابراج جاردن سيتى  - 1يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ، بجهة : شقه رقم 

المندره -ش النبوى المهندس -  

قسم ثالث المنتزه -قبلى   - 

شركة  ،  الوجوه مع الشركات و    smart eagle for agricultural development سمارت ايجل للتنميه الزراعيه -  210

 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

تنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته ال  

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

، عن الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  10302برقم  22222223،قيدت فى  1222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

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

المندره -ش النبوى المهندس -برج اوركيديا الدور االول  -ابراج جاردن سيتى  - 1نشاطها. ، بجهة : شقه رقم   

قسم ثالث المنتزه -قبلى   - 

 .ثرى برازر   شركة  ،  اللحوم -  211

هاالتي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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

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

، عن اللحوم 10353برقم  22222220،قيدت فى  2222220222نشاطها.  ،رأس مالها    . 

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

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

ابو المطامير -ا. ، بجهة : منقار المجابرة طريق العالمين نشاطه  - 

 ميركرى انترناشونال   شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة -  212

، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة  10425برقم  22222232،قيدت فى  3222220222نشاطها.  ،رأس مالها   

 لمباشرة

سيدى جابر -سبورتنج -شارع الدلتا  33الدور الثانى رقم  2هة : شقة رقم نشاطها. ، بج  - 

 :ميركرى انترناشونال   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  213

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

هااي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعماليجوز 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  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

برقم  22222232،قيدت فى  3222220222وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة   ،رأس مالها   مع مراعاة احكام الق

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10425 : 

 .عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

ن و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو  

-شارع الدلتا  33الدور الثانى رقم  2مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ، بجهة : شقة رقم 

سيدى جابر -سبورتنج   - 

 :فاست جرين لالسمدة واضافات االعالف   شركة  ،  الغرض من تأسيس الشركة -  214

يع وتعبئة االسمدة والمبيدات واضافات االعالف والكيماويات الصناعيةاقامة وتشغيل مصنع لتصن . 

 تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة والمبيدات واضافات االعالف والكيماويات الصناعية بالمناطق النائية والمجتمعات

 .العمرانية الجديدة

 .عموم االستيراد والتصدير

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 1522لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

، عن الغرض من تأسيس الشركة 10325برقم  22222212،قيدت فى  122222220222 : 

وتعبئة االسمدة والمبيدات واضافات االعالف والكيماويات الصناعيةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  . 

 تجاره الجمله والتجزئه لالسمدة والمبيدات واضافات االعالف والكيماويات الصناعية بالمناطق النائية والمجتمعات

 .العمرانية الجديدة

 .عموم االستيراد والتصدير

فى شان سجل المستوردين ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 2152لسنه  121تلتزم الشركه باحكام القانون رقم   

ش نوح افندى  2مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ، بجهة : 

باب شرقى -متفرع من ش فؤاد امام السفارة االسبانية   - 

ف   شركة  ،  ال يخل باحكامفاست جرين لالسمدة واضافات االعال -  215  

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

حالة مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  

2212لسنة  22ر رقم عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثما  

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

 22222212،قيدت فى  122222220222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع   ،رأس مالها   

، عن ال يخل باحكام 25103برقم   

 . القوانين المنظمة لهذا الغرض

حالة مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية ، وفي  
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2212لسنة  22عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم   

حتهوالئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئ  

 .التنفيذية

ش نوح افندى متفرع من ش فؤاد امام السفارة  2يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ، بجهة : 

باب شرقى -االسبانية   - 

 فاست جرين لالسمدة واضافات االعالف   شركة  ،  الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها -  216

يها اولى تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتراو التي قد تعاونها ع  

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن الشركات و غيرها التي تزاول اعماال  10325برقم  22222212،قيدت فى  122222220222طها.  ،رأس مالها   نشا

 شبيهة باعمالها

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

باب شرقى -ش نوح افندى متفرع من ش فؤاد امام السفارة االسبانية  2نشاطها. ، بجهة :   - 

غرض من تأسيس الشركةشركة  ،  ال   Boosterbees بوستربيز -  217 : 

م بمناسبةتقديم االستشارات فى كافة المجاالت )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيي  

 زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق

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

ضإقامة وتنظيم وتسويق الندوات الثقافية و ورش العمل والحفالت العامة )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معر  

 .(على حدة

ن تأسيس الشركة، عن الغرض م 10342برقم  22222215،قيدت فى  022220222اإلدارة   ،رأس مالها    : 

م بمناسبةتقديم االستشارات فى كافة المجاالت )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيي  

 زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 22يها في المادة المالية المنصوص عل  ) . 

ضإقامة وتنظيم وتسويق الندوات الثقافية و ورش العمل والحفالت العامة )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معر  

 .(على حدة

باب شرقى -وابور المياه -ش حافظ ابراهيم الدور الثانى علوى  0اإلدارة ، بجهة :   - 

يةشركة  ،  والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياح   Boosterbees بوستربيز -  218  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

وىالتقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى -  

 .العلمي والثقافي والفني

 تصميم وتنفيذ الحمالت االعالنية والرقمية

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

، عن والتسويق  10342برقم  22222215،قيدت فى  022220222يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك   ،رأس مالها   

 السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

فقة و اجراءاتبشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموا 2212لسنة  322مع مراعاه القرار الوزارى رقم   

 الترخيص بها

وىاألنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحت -  

 .العلمي والثقافي والفني

 تصميم وتنفيذ الحمالت االعالنية والرقمية

 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

باب شرقى -وابور المياه -ش حافظ ابراهيم الدور الثانى علوى  0شركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ، بجهة : يجوز لل  - 

 شركة  ،  باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها   Boosterbees بوستربيز -  219

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

 تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية

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

، عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  10342برقم  22222215،قيدت فى  022202222نشاطها.  ،رأس مالها   

 تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

ن و الئحته التنفيذيةتلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانو  

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

باب شرقى -وابور المياه -ش حافظ ابراهيم الدور الثانى علوى  0نشاطها. ، بجهة :   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

فرادتعديالت السجل التجارى أ     

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ق قيده برقم : الفيروز للتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن لصاحبها / عماد حسن حافظ حسن عوينات  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 1

2222-2-0فى  1204تم محو/شطب السجل  محو القيد برقم    22222220، وفى تاريخ    0552  

ق قيده برقم : الفيروز للتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن لصاحبها / عماد حسن حافظ حسن عوينات  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 2

2222-2-0فى  1204تم محو/شطب السجل  محو القيد برقم    22222220، وفى تاريخ    0552  

، وفى    10312غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

2222-2-25فى  1252تم محو/شطب السجل  محو القيد برقم    22222225تاريخ   

، وفى    10312غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش(  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

2222-2-25فى  1252تم محو/شطب السجل  محو القيد برقم    22222225تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم   22222220وفي تاريخ ،   5442دى  لصاحبها )هشام هادى ابراهيم محمد اسماعيل   (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم الها -  1

جنيه  12222220222تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

وفي   12511حماد(  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  )لصاحبها/ اسالم احمد عبده احمد  HOSTED SERVICES هوستد سيرفسيز -  2

جنيه  12222220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22222211تاريخ ،    

وفي   12511)لصاحبها/ اسالم احمد عبده احمد حماد(  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم   HOSTED SERVICES هوستد سيرفسيز -  3

جنيه  12222220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22222211تاريخ ،    

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 22222224وفي تاريخ  10221م    مينا دياب ديب واصف لصاحبها )مينا دياب ديب واصف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  1

العامريه -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عبدالقادر بحرى   - 

وفي تاريخ  10255لصاحبها )سهيله سمير طه محمد الزغبى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     R.Training ار للتدريب -  2

الرمل -فيكتوريا -االمير عبدالحليم ش  35تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222224  - 

وفي تاريخ  10222زكريا ابراهيم زكريا سعد لصاحبها )زكريا ابراهيم زكريا سعد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور األول السيوف الشماعة تقاطع ش عمر مكرم وش محمد عارف 22222224  - 
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تزهالمن  - 

وفي تاريخ  10252لصاحبها )دينا رزق لله ادوار جرجس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم      Royal Kidsرويل كيدز -  4

( شارع داود عمون متفرع من ش حسين شرين لوران3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االول )  22222224  

 - الرمل اول -

 22222224وفي تاريخ  10252بها )احمد السيد محمد حسنين ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منارة المستقبل لصاح -  5

الدخيله -امتداد شارع عيد الطلخاوى 12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،   - 

وفي تاريخ  10222  محمد سعيد السيد مهران لصاحبها )محمد سعيد السيد مهران( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  6

برج العرب -( المنطقه الصناعيه الرابعه 2( بلوك )  12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعه رقم )  22222225  

 - الجديده

تم تعديل  22222225وفي تاريخ  10225الفا ماسك لصاحبها : هشام فتحى صالح مصطفى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

خلف  -ن , وصف الـتأشير:   ، اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : شارع عالء مقلد متفرع من شارع االهرام العنوا

االسكندرية -العامرية  -نقطة شرطة ابو تالت الزراع البحرى    

 10222ر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها )احمد الغريب عبدالفتاح الدالى( ، تاج K.T.P األمل للمنتجات البالستيكية المتطورة -  8

( المجمع 4( عنبر رقم ) 05-02-01-02تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدات ارقام  ) 22222225وفي تاريخ 

العامريه -الصناعى بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم قبلى   - 

تم تعديل  22222225وفي تاريخ  10225بق قيده برقم    فينوس لصاحبها )حاتم سمير شكر لله بولس( ، تاجر فرد ،  س -  9

العصافرة قبلى اول المنتزه 40من ش  14العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش   - 

 10254م    محمد عبدالفتاح راضى عبدالرحمن لصاحبها )محمد عبدالفتاح راضى عبدالرحمن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  10

كفر الدوار -ديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مسجد بالل تم تع 22222212وفي تاريخ   - 

وفي تاريخ  10252لصاحبها )منال السيد محمود محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Mas Mix ماس ميكس -  11

ة برج العربمدين-المنطقة الصناعية جنوب الثالثة - 5بلوك  10تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة  22222212  

برج العرب -الجديدة   - 

سبق قيده برقم   مصنع مفتاح المدينه لتصنيع وتجميع ريموت السيارات لصاحبها ) مصطفى سيد محمد يوسف ( ، تاجر فرد ، -  12

 قسم -( شارع عمر بن ابى ربيعة 21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، العقار رقم ) 22222211وفي تاريخ  10322   

 - الحضرة

وفي تاريخ  10312الشرق لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : احمد محمد احمد عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

المنتزة اول -سيدى بشر  -محل شمال مدخل العقار  -شارع القاهرة  25تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222212  - 

وفي تاريخ  10325لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Miracle Farm ميركل فارم -  14

العامريه -قسم العامرية أول  -عبد القادر  -مساكن مبارك  252تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارة  22222212 - 

وفي  10312: منى محمد عبدالمنعم عوض الروبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     لصاحبها Baby Shark بيبى شارك -  15

خيلهالد -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع مسجد ناجى بجوار مدرسة الدخيلة االعدادية القديمة  22222212تاريخ   - 

وفي تاريخ  10311تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     لصاحبها : داليا محمد رمضان خليل ، Special Kids سبيشيال كيدز -  16

الدخيله -الهانوفيل -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش جمعة مفتاح  22222212  - 
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بق لصاحبها : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان ، تاجر فرد ،  س Ragnarok: Project Zero راجناروك بروجيكت زيرو -  17

، شارع الزهراء 2، عمارة 2، الدور 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  22222213وفي تاريخ  21031قيده برقم    

الدخيله -متفرع من الهانوفيل العجمي   - 

وفي تاريخ  10312غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

المنتزه -المندرة قبلى -ش الملك مع الحرمين امام مرسليا 10تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  تم 22222213  - 

وفي تاريخ  10315لصاحبها : اغسطينوس نبيل لويس ابوسيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Leg- UP ليج أب -  19

المنتزه -بشر بحرى  سيدى 02ش  20تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222213  - 

وفي تاريخ  10322لصاحبها )عمرو عبدالباسط عبدلله احمد شركس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Kottab  كتاب -  20

ش االمان موازى لشارع جمال عبد الناصر سيدى بشر الدور الحادى  15تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222213

المنتزه اول -عشر  - 

وفي تاريخ  10310محمد السيد السيد ابو تركيه لصاحبها : محمد السيد السيد ابو تركيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

ابو المطامير -شرق الطريق الصحراوى  00تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ك  22222213  - 

وفي تاريخ  10252حمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها )منال السيد محمود م Mas Mix ماس ميكس -  22

المنطقة - 5بلوك  10تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : قطعة  22222215

مدينة برج العرب-الصناعية جنوب الثالثة   

برج العرب -الجديدة   - 

 22222215وفي تاريخ  10320د محمد ابو شريبه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها )مروه سع Future فيوتشر -  23

الدخيله -( شارع مدرسة ابو يوسف 5تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارة )   - 

تم  22222152وفي تاريخ  10322الفيل فارم لصاحبها )عالء لبيب محمد مبروك الفيل( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

السيوف -امام شركه فودافون ش اديب معقد  - 3تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قصر بانورما   

المنتزه -شماعه   - 

 10323، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ECEVIT YAVUS ULCAN لصاحبها )اجاويد ياووز اولجان Istanbul اسطنبول -  25

مرحله اولى الدور الثانى كومباوند المهندسين 3شقه  2عنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارة رقم تم تعديل ال 22222215وفي تاريخ   

- 

 - برج العرب الجديده

 10325لصاحبها : احمد محمد عبدالحكيم محمد عبد المنعم زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     I HEALTH أى هيلث -  26

 -مرغم  -ابوستة  -الدور االراضى شارع السبع ورش  425, وصف الـتأشير:   ، :  تم تعديل العنوان 22222212وفي تاريخ 

 - العامريه

تم  22222215وفي تاريخ  5445الحمد لصاحبها )  حسن محمد السيد ابو زيد عثمان   ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  27

طريق اسكندرية  25الكيلو  -ارسة النشاط : اخر شارع بيبى وسيلة تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع مم

االسكندرية -قسم العامرية  -خلف ارض البنك العربى  -القاهرة الصحراوى مرغم    

 22222215وفي تاريخ  5445منشأه الفرقان لصاحبها / حسن محمد السيد ابو زيد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  28

طريق  25الكيلو  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : اخر شارع بيبى وسيلة  تم تعديل

االسكندرية -قسم العامرية  -خلف ارض البنك العربى  -اسكندرية القاهرة الصحراوى مرغم    
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم  22222215وفي تاريخ  10302قيده برقم     ميجا تريد لصاحبها : معتز عاطف ابو المعاطي خليل ، تاجر فرد ،  سبق -  29

المنتزه -الفلكي  -عماره حمدي  -الملك  15متفرع من ش  11تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش   

وفي  1222علم الدين احمد ابراهيم مسراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -منشأة العروبة العمال الرخام والجرانيت  -  30

لنجار شارع حمدي ا -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى الثانى :  22222232تاريخ 

سوهاج -سوهاج ثان  -من شارع الجمهورية    

قيده  فرد ،  سبق أفرو باك لصناعة الكرتون ومستلزمات التغليف لصاحبها )شعبان عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحيم( ، تاجر -  31

طريق اسكندرية مطروح خلف المظلوم  23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الكيلو  22222223وفي تاريخ  10355برقم    

 - للسيراميك

 - العامريه

تم  22222223وفي تاريخ  5500جرين بالنت لصاحبتها / احالم ابراهيم ابراهيم بدر الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

مدينة برج  -المنطقة الصناعية الثالثة  5ب بلوك 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الصناعى : قطعة رقم 

االسكندرية -العرب الجديدة    

    قملصاحبها )اكرم محمد عبدالعزيز محمد ابوزيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر AK Development أى كاى ديفيلوبمنت -  33

شارع مدحت  35( الكائن فى  101تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المكتب رقم )  22222223وفي تاريخ  10351

 المليجى عمارة

رمل اول -قمراية رشدى الطابق االول   - 

وفي تاريخ  14425مركز اشعة فريجه سكان لصاحبها : محمد رفعت حسين فريجه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  34

شارع خالد بن  - 10تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى : عقار رقم  22222223

البحيرة -ابو المطامير  -الوليد    

وفي  10322    برقم شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد لصاحبها )شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  35

منتزه اول -الفلكى االصالح  15تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش المدينه المنوره متفرع من ش  22222224تاريخ   - 

وفي تاريخ  10324لصاحبها )فاطمه ابراهيم عبدالعال عبدالمولى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     F . M وكاله -  36

 ش مسجد محمد فريد متفرع من ش الشركه العربيه الدور الثالث شقه يمين4ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تم تعدي 22222224

الرمل -السيوف   -  

تم تعديل  22222224وفي تاريخ  10320ستار كيم لصاحبها )سلوى حسن ناجى مسعود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

بحرى الطريق -/م طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  100 العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار  - 

العامريه -مرغم   - 

وفي تاريخ  10322لصاحبها )رشااحمد محمد بشير( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Happy Kids هابى كيدز -  38

ابو حمص -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش مدرسه االيمان الخاصه  22222224  - 

محمود كمال الدين أنور محمود رخا لصاحبها )محمود كمال الدين أنور محمود رخا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  39

سيدى جابر -شارع السالم عزبة حجازى  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222224وفي تاريخ  10321  - 

وفي  10325م    )ادريس ابو عجيله قاسم عبدالرحيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقالمنار سيتى لالستثمار العقارى لصاحبها  -  40

اول الرمل -ستانلى  -ش رشدى 25تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222220تاريخ   

وفي  10322م    الصقر الدوليه للحاصالت الزراعيه لصاحبها )محمود محمد عطيه عبدالجواد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  41

ابو المطامير -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، زاويه صقر  22222220تاريخ   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 10351ده برقم    الريان كيتشن لتصنيع المواد الغذائيه لصاحبها )طارق عبدالباسط عبدالحى كشا ف( ، تاجر فرد ،  سبق قي -  42

اول المنتزه -ش السالم 15-( 1شقه رقم )   -ـتأشير:   ، الدور االرضى تم تعديل العنوان , وصف ال 22222220وفي تاريخ   -  

وفي تاريخ  10412الواحة لصاحبها )زياد محمود عبدالمجيد محمد السمالوطى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  43

جابر سيدى -بولكلى -ش اسماعيل زكى حمد 35تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  22222222  - 

 0542م    اللؤلؤة للعطور ومستحضرات التجميل لصاحبها / محمد عبد المنعم على الكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  44

ة عقار رقم المنشية الجديد -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع انتاجى : طريق القبارى السريع  22222232وفي تاريخ 

خلف شركة النيل العامة للنقل -االسكندرية  - قسم محرم بك - 2120   

يده برقم    اللؤلؤة للعطور ومستحضرات التجميل / لولوا  لصاحبها / محمد عبد المنعم على الكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  45

جديدة المنشية ال - تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، فرع انتاجى : طريق القبارى السريع 22222232وفي تاريخ  0542

خلف شركة النيل العامة للنقل -االسكندرية  -قسم محرم بك  - 2120عقار رقم    

يده برقم    اللؤلؤة للعطور ومستحضرات التجميل / لولوا  لصاحبها / محمد عبد المنعم على الكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق ق -  46

جديدة المنشية ال -الـتأشير:   ، فرع انتاجى : طريق القبارى السريع تم تعديل العنوان , وصف  22222232وفي تاريخ  0542

خلف شركة النيل العامة للنقل -االسكندرية  -قسم محرم بك  - 2120عقار رقم    

وفي تاريخ  10421مكة لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

مركز بدر-النجاح 32محطة -اكتوبر  5جمعيه  23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار رقم  22222232  - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يده برقم   سبق ق  مكة لحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم لصاحبها : ناجح عبد العزيز زكي عبد المجيد عكاشة ، تاجر فرد ، -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  النشاط22222225وفي تاريخ  12233  :- 

1- إقامة وتشغيل مصنع لتعبئه وتجفيف التمور-2إقامة وتشغيل ثالجة لحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم واألسماك المجمدة. . 

شأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المن  

 . لمباشرة نشاطها

وفي تاريخ  12212السعيد لتصنيع االسمدة والمبيدات  )لصاحبها / محسن سعيد علي حسين( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

ةدات الزراعياقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة المخصبات و المبي-تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212   . 

 2- ى حده وفقا إستغالل المناجم والمحاجر .وتلتزام المنشاة افراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط عل

 . لقواعد المحاسبة المصرية

نشاطهااحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  -  . 

 وال ينشىء تأسيس المنشأة أى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

 المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وفي تاريخ  12212قيده برقم   السعيد لتصنيع االسمدة والمبيدات )لصاحبها / محسن سعيد علي حسين( ، تاجر فرد ،  سبق  -  3

ةاقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة المخصبات و المبيدات الزراعي-تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212   . 

 2- ى حده وفقا إستغالل المناجم والمحاجر .وتلتزام المنشاة افراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط عل

محاسبة المصريةلقواعد ال  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها - 

 وال ينشىء تأسيس المنشأة أى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

القوانين المنظمة لهذا الغرض المختصة وبما ال يخل باحكام  

وفي تاريخ  12212السعيد لتصنيع االسمدة )لصاحبها / محسن سعيد علي حسين( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

ةاقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة المخصبات و المبيدات الزراعي-تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212   . 

 2- ى حده وفقا المحاجر .وتلتزام المنشاة افراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط علإستغالل المناجم و

 . لقواعد المحاسبة المصرية

 .احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها - 

 حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتوال ينشىء تأسيس المنشأة أى  

 المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وفي تاريخ  12212السعيد لألسمدة والمبيدات  )لصاحبها / محسن سعيد علي حسين( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

ةاقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة المخصبات و المبيدات الزراعي-يل النشاط , وصف التأشير:  تم تعد22222212   . 

 2- ى حده وفقا إستغالل المناجم والمحاجر .وتلتزام المنشاة افراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط عل

 . لقواعد المحاسبة المصرية

ح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهااحكام القوانين واللوائ -  . 

 وال ينشىء تأسيس المنشأة أى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

 المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وفي تاريخ  1222علم الدين احمد ابراهيم مسراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -عروبة العمال الرخام والجرانيت منشأة ال -  6

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الغذائية  -1 -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  غرض المنشاه بعد التعديل :22222223

استغالل المحاجر الستخراج احجار الرخام  -3ات والكمامات واالجهزة الطبية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزم -2

توريد المطهرات والمنظفات للمستشفيات -4-والجرانيت  فيما عدا محاجر الرمل والزلط   . 

تم 22222223 وفي تاريخ 5500جرين بالنت لصاحبتها / احالم ابراهيم ابراهيم بدر الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

ى . استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوية او احداهما: )أ( استصالح وتجهيز االراض1تعديل النشاط , وصف التأشير:  

فدان.  1222بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع. )ب( استزراع االراضى المستصلحة وذلك كله فى حدود اقل من 

لحديثة التين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى اويشترط فى هاتين الح

، وقرار رئيس  2222لسنة  302وليس الرى بطريق الغمر )فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وكذا مناطق شبه 2222لسنة  305الجمهورية رقم   

تم 22222223وفي تاريخ  5500ها / احالم ابراهيم ابراهيم بدر الدين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   جرين بالنت لصاحبت -  8

ة اقامة وتشغيل مصنع لتبعبئة وتخليل الخضراوات والفاكه  -2تعديل النشاط , وصف التأشير:  جزيرة سيناء وحاليب وشالتين(. 

ة انواعها ة وتشغيل ثالجة لحفظ وتبريد وتجميد وتجفيف الخضراوات والفاكهه بكافاقام  -3بكافة انواعها وتعبئتها وتخليلها للغير  . 

ام القوانين ا لتزام المنشاة بافراد مسابات مستقلة ومنفصلة لكل نشاط على حدة . مع مراعاة احك -عموم االستيراد وال تصدير  -4.

اخيص الالزمة لمباشرة نشاطهاواللوائح والقرارات  السارية. وعلى المنشأة الحصول على كافة التر  . 

وفي  12024رقم   نبيله عبداللطيف محمد عبدالفتاح لصاحبتها / نبيله عبداللطيف محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  9

كبة سمدة المرتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  غرض الشركة بعد التعديل : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اال22222232تاريخ 

رسة هذه والمخلبية والورقية  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لمما

 . األنشطة

وفي  12024ه برقم   التوحيد والنور للمنتجات الخشبيه لصاحبتها / نبيله عبداللطيف محمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  10

سمدة المركبة تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  غرض الشركة بعد التعديل : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اال22222232 تاريخ

رسة هذه والمخلبية والورقية  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لمما

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  10322لصاحبها )عمرو عبدالباسط عبدلله احمد شركس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Kottab  كتاب -  1

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222213  

وفي  10322الصقر الدوليه للحاصالت الزراعيه لصاحبها )محمود محمد عطيه عبدالجواد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222220تاريخ   

وفي تاريخ  10421رقم   مكة لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )رجب محمد محمد عثمان( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  3

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222232  

وفي تاريخ  10252منارة المستقبل لصاحبها )احمد السيد محمد حسنين ابراهيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

تم 22222215وفي تاريخ  10302عتز عاطف ابو المعاطي خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ميجا تريد لصاحبها : م -  5

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  10312الشرق لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها : احمد محمد احمد عياد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

شركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع ال22222212  

وفي تاريخ  10310محمد السيد السيد ابو تركيه لصاحبها : محمد السيد السيد ابو تركيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222213  

 10321أنور محمود رخا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود كمال الدين أنور محمود رخا لصاحبها )محمود كمال الدين -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224وفي تاريخ   

وفي تاريخ  10252لصاحبها )دينا رزق لله ادوار جرجس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Royal Kidsرويل كيدز -  9

تأشير: استثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف ال22222224  

وفي تاريخ  10222محمد سعيد السيد مهران لصاحبها )محمد سعيد السيد مهران( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222225  

تم 22222215وفي تاريخ  10320لصاحبها )مروه سعد محمد ابو شريبه( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Future فيوتشر -  11

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  10222زكريا ابراهيم زكريا سعد لصاحبها )زكريا ابراهيم زكريا سعد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

 10254م   دالرحمن لصاحبها )محمد عبدالفتاح راضى عبدالرحمن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقمحمد عبدالفتاح راضى عب -  13

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212وفي تاريخ   

 10323، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ECEVIT YAVUS ULCAN لصاحبها )اجاويد ياووز اولجان Istanbul اسطنبول -  14

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222215تاريخ وفي   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 10325لصاحبها : احمد محمد عبدالحكيم محمد عبد المنعم زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    I HEALTH أى هيلث -  15

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212وفي تاريخ   

وفي تاريخ  10252بها )منال السيد محمود محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   لصاح Mas Mix ماس ميكس -  16

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212  

وفي  10325م   المنار سيتى لالستثمار العقارى لصاحبها )ادريس ابو عجيله قاسم عبدالرحيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  17

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222220تاريخ   

وفي تاريخ  10312غلوش جروب لالستثمار والتنمية لصاحبها )جابر محمد حسن غلوش( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222213  

وفي تاريخ  10324دالمولى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   لصاحبها )فاطمه ابراهيم عبدالعال عب F . M وكاله -  19

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

وفي تاريخ  10412الواحة لصاحبها )زياد محمود عبدالمجيد محمد السمالوطى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

تثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: اس22222222  

وفي تاريخ  10255لصاحبها )سهيله سمير طه محمد الزغبى( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    R.Training ار للتدريب -  21

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

   تاجر فرد ،  سبق قيده برقملصاحبها )احمد الغريب عبدالفتاح الدالى( ،  K.T.P األمل للمنتجات البالستيكية المتطورة -  22

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222225وفي تاريخ  10222  

وفي تاريخ  10325لصاحبها : سعيد محمد مصطفى الفيار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Miracle Farm ميركل فارم -  23

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212  

 10351ده برقم   الريان كيتشن لتصنيع المواد الغذائيه لصاحبها )طارق عبدالباسط عبدالحى كشا ف( ، تاجر فرد ،  سبق قي -  24

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222220وفي تاريخ   

يده برقم   لكرداوى ، تاجر فرد ،  سبق قاللؤلؤة للعطور ومستحضرات التجميل / لولوا  لصاحبها / محمد عبد المنعم على ا -  25

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222232وفي تاريخ  0542  

وفي  10312لصاحبها : منى محمد عبدالمنعم عوض الروبى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Baby Shark بيبى شارك -  26

ير: استثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف التأش22222212تاريخ   

وفي تاريخ  10311لصاحبها : داليا محمد رمضان خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Special Kids سبيشيال كيدز -  27

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212  

وفي تاريخ  10221مينا دياب ديب واصف لصاحبها )مينا دياب ديب واصف( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  28

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

تم 21522222وفي تاريخ  10322الفيل فارم لصاحبها )عالء لبيب محمد مبروك الفيل( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

فرد ،  سبق قيده  أفرو باك لصناعة الكرتون ومستلزمات التغليف لصاحبها )شعبان عبدالمنعم عبداللطيف عبدالرحيم( ، تاجر -  30

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222223وفي تاريخ  10355برقم     

تم تعديل 22222224وفي تاريخ  10320بها )سلوى حسن ناجى مسعود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ستار كيم لصاح -  31

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

سبق قيده برقم   مصنع مفتاح المدينه لتصنيع وتجميع ريموت السيارات لصاحبها ) مصطفى سيد محمد يوسف ( ، تاجر فرد ، -  32

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222112وفي تاريخ  10322    

وفي تاريخ  10315لصاحبها : اغسطينوس نبيل لويس ابوسيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Leg- UP ليج أب -  33

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222213  

وفي تاريخ  10322ر( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   لصاحبها )رشااحمد محمد بشي Happy Kids هابى كيدز -  34

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

تم تعديل نوع 22222225وفي تاريخ  10225فينوس لصاحبها )حاتم سمير شكر لله بولس( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  35

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

بروجيكت زيرو راجناروك -  36  Ragnarok: Project Zero بق لصاحبها : إبراهيم حسام الدين بسيوني زيدان ، تاجر فرد ،  س

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222213وفي تاريخ  10312قيده برقم     

   ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم لصاحبها )اكرم محمد عبدالعزيز محمد ابوزيد( AK Development أى كاى ديفيلوبمنت -  37

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222223وفي تاريخ  10351  

وفي  10322   شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد لصاحبها )شيماء نبيل كامل عبدالحليم محمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  38

التأشير: استثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف 22222224تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

االسمدة والمبيدات  الى: السعيد لتصنيع 12212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 22222212،  فى تاريخ :   -  1

   )لصاحبها / محسن سعيد علي حسين(

اسبدج اون الين-الى: ايه بى سى  13152تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 22222225،  فى تاريخ :   -  2    ABC- 

sbdgonline  (لصاحبها / ابراهيم عبد السالم محمد عليوه )   

الى: نبيله عبداللطيف محمد عبدالفتاح  12024تأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم تم ال22222232،  فى تاريخ :   -  3

   لصاحبتها / نبيله عبداللطيف محمد عبدالفتاح


