جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب إستثمار  6أكتوبر شهرأكتوبر
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قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تجديدات ( :افراد وشركات)

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

1

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201019
برقم  12434عن والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب رقم
 301بالدور االول العلوى  -سنتر فابف ستارز  -الحى الثامن 6 -اكتوبر
 - 2بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201019
برقم  12434عن " انشطة من داخل ق  72لسنة : 2017
 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات وأنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة  ،بجهة  :مكتب رقم  301بالدور االول العلوى  -سنتر فابف ستارز  -الحى الثامن -6اكتوبر
 - 3بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201019
برقم  12434عن من صوت وصورة وبيانات .
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي  ،بجهة  :مكتب رقم  301بالدور االولالعلوى  -سنتر فابف ستارز  -الحى الثامن 6 -اكتوبر
 - 4بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201019
برقم  12434عن بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.
 انشطة من خارج ق  72لسنة : 2017 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونيةعلى المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :مكتب رقم  301بالدور االول العلوى -
سنتر فابف ستارز  -الحى الثامن 6 -اكتوبر
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 - 5ابتسام لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها (ابتسام مجدي عبده محمد محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 20000.000 ،
قيد فى  20201019برقم  12446عن انشطه داخل ق :72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 2008لسنة 356
انشطه خارج ق :72
المقاوالت العامه
تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،بجهة  6 :ش محمد الشاذلي  -امبابه-
 - 6ابتسام لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها (ابتسام مجدي عبده محمد محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 20000.000 ،
قيد فى  20201019برقم  12446عن بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ش محمد الشاذلي  -امبابه-
 - 7إيمدج لصاحبها (ھالة سيد محمد على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201021برقم  12477عن
*انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
تجارة الجملة والتجزئةبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس
الجمهوريةرقم  356لسنة .2008
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.*انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوريدات العمومية
الدعاية  ،بجهة  457 :ش الهرم
 - 8إيمدج لصاحبها (ھالة سيد محمد على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201021برقم  12477عن
واالعالن
طباعة لدى الغير
*تلتزم المنشاه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  457 :ش الهرم
 HEMALAYA STOREلصاحبها (عمار محمد عبدالمجيد عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 - 9ھيمااليا ستور
 ، 5000.000قيد فى  20201021برقم  12491عن أنشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 تجارة الجملة والتجزئة للحديد ومواد البناء داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبهإقامة وتشغيلمصنع لتصنيع وتشكيل المعادن.
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فىاستصالح ،
بجهة  :غرفة بالشقة  42بالدور الرابع بالعقاررقم منطقة م -ھضبة االھرام  -الهرم
 HEMALAYA STOREلصاحبها (عمار محمد عبدالمجيد عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 - 10ھيمااليا ستور
 ، 5000.000قيد فى  20201021برقم  12491عن وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.
واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهوريةرقم  356لسنة .2008
انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 التسويق االلكترونى. االستثمار العقاري.تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها  ،بجهة  :غرفة بالشقة  42بالدور الرابع بالعقاررقم منطقة م -ھضبة االھرام  -الهرم
 HEMALAYA STOREلصاحبها (عمار محمد عبدالمجيد عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 - 11ھيمااليا ستور
 ، 5000.000قيد فى  20201021برقم  12491عن في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه 2017
،وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :غرفة بالشقة  42بالدور الرابع بالعقاررقم منطقة م -ھضبة االھرام  -الهرم
 - 12النور وااليمان لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها (عبدهللا عبدالفتاح محمود عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 15000.000قيد فى  20201022برقم  12526عن انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 2008 .لسنة 356
انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
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المقاوالت العامة فيما ھو مسموح به قانونا
مع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا
الشرط  ،بجهة  28 :شارع احمد نايل  -الجيزه
 - 13النور وااليمان لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها (عبدهللا عبدالفتاح محمود عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 15000.000قيد فى  20201022برقم  12526عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 72
لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة
خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  28 :شارع احمد نايل  -الجيزه
 - 14واي ايه لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات الورقية لصاحبها (ياسر خالد عبدالسالم محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 500000.000قيد فى  20201022برقم  12523عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات الورقية
تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و
مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور االرضي واالول والثاني الكائن بقطعه  810مخازن الشباب -الشباب المنطقة الصناعية 6 -اكتوبر
 - 15كيان لتجاره الجمله والتجزئه والتوريدات العموميه لصاحبها (محمد فؤاد سليمان زيدان)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201022برقم  12517عن انشطه داخل ق  72لسنه :2017
تجاره الجمله والتجزئه .
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008سنةتجاره الجمله والتجزئه
انشطه خارج ق 72لسنه :2017
التوريدات العموميه
تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه
بهذا  ،بجهة  :شقه  - 1عماره  - 6مج  - 1الحي السادس  6 -اكتوبر
 - 16كيان لتجاره الجمله والتجزئه والتوريدات العموميه لصاحبها (محمد فؤاد سليمان زيدان)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201022برقم  12517عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  :شقه  - 1عماره  - 6مج  - 1الحي السادس  6 -اكتوبر
 - 17الفكهانى لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها (محمد دياب عبد الموجود عبد الجواد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201022برقم  12506عن تجارة الجملة والتجزئة للفاكهة(داخل المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس
جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدة رقم - 2عمارة رقم 9ب -حى -11المجاورة  6 - 3اكتوبر
 - 18ھابى اليف لصاحبها ( لمياء جميل محمد عبد الحافظ )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201018
برقم  12398عن " انشطة من داخل ق  72لسنة : 2017
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا." انشطة من خارج ق  72لسنة : 2017
 تقديم االستشارات االسرية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراساتالمتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى
مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من  ،بجهة  :شقة (  ) 1بالدور االرضى  -عمارة  - 243المحور المركزى
 - 19ھابى اليف لصاحبها ( لمياء جميل محمد عبد الحافظ )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201018
برقم  12398عن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية )
على المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :شقة (  ) 1بالدور االرضى  -عمارة  - 243المحور المركزى -
 - 20ياسمين لمستحضرات التجميل لصاحبها ( ياسمين فتحي حسين عبد العظيم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201018برقم  12399عن " انشطه دااخل ق : 72
تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه 2008
 انشطه خارج ق : 72توريد مستلزمات مستحضرات التجميل
تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط
يسقط حقها  ،بجهة  :شقه  - 253كمبوند بيتا جرينز  -مج  -57حدائق اكتوبر -
 - 21ياسمين لمستحضرات التجميل لصاحبها ( ياسمين فتحي حسين عبد العظيم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201018برقم  12399عن في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :شقه  - 253كمبوند بيتا جرينز  -مج  -57حدائق اكتوبر -
 - 22وليد للتجارة لصاحبها (وليد مصطفى ابراھيم العماوي)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201018
برقم  12425عن  -انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدامنطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و
مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017 التوريدات العموميةمع  ،بجهة  :الدور االرضي  5 -ط ھضبة االھرام  -البوابة الرابعه -
 - 23جولدن تايجرز لصاحبها (عادل حلمى عبدهللا عبدالعال)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201022
برقم  12515عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الطبية و المعقمات و الكمامات و الكحول بكافة انواعه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مصنع رقم  191مخازن الشباب  6 -اكتوبر
 - 24رمضا محمد احمدرمضان لصاحبها (رمضان محمد احمدرمضان)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  12279عن انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيةاستصالح وتجه يز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعله ا قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ه اتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربه ا قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمه وريةرقم  356لسنة
2008 .
انشطة من خارج ق  72لسنة  ،بجهة  56 :ش زغلول  -الهرم
 - 25رمضا محمد احمدرمضان لصاحبها (رمضان محمد احمدرمضان)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  12279عن :2017
 التوريدات العمومية التوكيالت التجاريةتلتزم المنشأة بإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضه ا إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضه ا من الجه ات المختصة وبما ال يخل
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باحكام القوانين المنظمة له ذا الغرض .
على المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة به ذا
الشرط يسقط حقه ا فى التمتع  ،بجهة  56 :ش زغلول  -الهرم
 - 26رمضا محمد احمدرمضان لصاحبها (رمضان محمد احمدرمضان)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  12279عن بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  56 :ش زغلول  -الهرم
 - 27احمد محمد مرسى حسين لصاحبها ( احمد محمد مرسى حسين )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  12272عن  -انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم االثاث بكافة انواعه تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
 انشطة من خارج ق  72لسنة :2017 المقاوالت العامة والمتخصصة التصديرعلى المنشأة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة  ،بجهة  :محل رقم  246بالدور الثانى  -مركز طيبة التجارى  6 -أكتوبرثان -
 - 28احمد محمد مرسى حسين لصاحبها ( احمد محمد مرسى حسين )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  12272عن لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نش اطها ، .بجهة  :محل رقم  246بالدور الثانى  -مركز طيبة التجارى  6 -أكتوبرثان -
 - 29مديحه فرج احمد عوض هللا لصاحبها ( مديحه فرج احمد عوض هللا )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد
فى  20201011برقم  12277عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتركيب الواح خاليا الطاقة الشمسية واللوحات
الكهربائية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :قطع االراضي ارقام  14 -13 -11منطقة ال  124فدان  -ابو رواش -
 - 30جوست للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها ( عبد الفتاح محمود عبد الفتاح محمود عتابى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201011برقم  12265عن بذات القانون
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مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :محل بالعقار رقم  - 3بجوار قاعة بوسى  -اوسيم -
 - 31جوست للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها ( عبد الفتاح محمود عبد الفتاح محمود عتابى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201011برقم  12265عن " انشطة من داخل ق  72لسنة : 2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية" انشطة من خارج ق  72لسنة : 2017
 التوريدات العموميةعلى المنسأة االلتزام بأفراد حسابات مال?ة مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط
?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة  ،بجهة  :محل بالعقار رقم  - 3بجوار قاعة بوسى  -اوسيم -
 - 32ام كيه ايه KA Mلصاحبها (علياء محمد محمد نصر)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201026
برقم  12564عن انشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات.انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال اللغة االنجليزية. انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب وتنمية مهارات األطفال.تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام  ،بجهة  :عقار 47
ش يوسف ھندى من ش االيمان  -شقة رقم  2بالدور االول
علوى  -قسم الوراق-
 - 33ام كيه ايه KA Mلصاحبها (علياء محمد محمد نصر)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201026
برقم  12564عن المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :عقار  47ش يوسف ھندى من ش االيمان  -شقة رقم  2بالدور االول
علوى  -قسم الوراق-
 - 34الفتح للمستلزمات الخشبية والمعدنية لصاحبها ( عبدهللا عربى فتحى احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد
فى  20201018برقم  12402عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الخشبية والمعدنية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  :شارع الجراج -مدخل قرية طناش-بجوار بنزينة طاقة  -الوراق -
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 - 35وليد للتجارة لصاحبها (وليد مصطفى ابراھيم العماوي)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201018
برقم  12425عن االلتزام بافرادحسابات مستقلة ومركزمالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار،وفى حالةعدم التزام المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاياوالحوافزالواردةبقانون االستثماررقم  72لسنة ،2017مع عدم تمتع
 االنشطةخارج قانون االستثماربالضمانات والحوافزالواردة بذات القانون.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االرضي  5 -ط ھضبة االھرام  -البوابة الرابعه -
 - 36وينر فاشون  WINNER FASHIONلصاحبها ( محمد فايز محمود الهندى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 500000.000 ،
قيد فى  20201025برقم  12547عن  -انشطه داخل ق:72
 تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الجاھزه*انشطه خارج ق:72
التصدير
تلتزم المنشاه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  4 :ش محمد ابراھيم  -العجوزه -
 - 37تكامل لصاحبها ( احمد رمضان جاد احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201006برقم
 12217عن " انشطة داخل قانون : 72
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . انشطة خارج قانون : 72 تقديم االستشارات في مجال خدمات الدعم اللوجيستية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونيةواالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية  ،بجهة 9 :
شارع عدى سابقا ( الموسيقار علي اسماعيل ) حاليا  -من شارع التحرير  -قسم الدقي -
 - 38تكامل لصاحبها ( احمد رمضان جاد احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201006برقم
 12217عن )
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  9 :شارع عدى سابقا ( الموسيقار علي اسماعيل ) حاليا  -من شارع التحرير  -قسم الدقي -
 - 39المراكبى لتشكيل المعادن لصاحبها ( منير ابراھيم عنانى المراكبى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201001برقم  12153عن " اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  - 696مخازن
الشباب 300م  -المنطقة الصناعية -
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 - 40بركات لصاحبها (احمد جميل ابراھيم بركات)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201004برقم
 12159عن  -انشطة داخل قانون : 72
 تجاره الجمله والتجزئه لجميع انواع الدواجن واللحوم بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطقخارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 التصديرمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة  ،بجهة  6 :ش محروس
خطاب ش جمال عبد الناصر بشتيل -
 - 41بركات لصاحبها (احمد جميل ابراھيم بركات)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201004برقم
 12159عن عدم التزام المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ش محروس خطاب ش جمال عبد الناصر بشتيل -
 - 42ابوضيف لالستثمار العقاري لصاحبها (عادل ابوضيف محمد منصور)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 200000.000 ،قيد فى
 20201007برقم  12232عن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهورية رقم
 356لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  21 :المحور المركزى -
 - 43جيب سنتر لصاحبها (عماد سيدمحمد عبد الحميد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201007برقم
 12244عن  -نشطة قانون :72
 تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارجالوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007ومراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
أنشطة خارج قانون :72
 اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات ( تكييف  -ميكانيكا  -كهرباء  -عفشة -الدھان  -السمكرة ) -تلتزم الشركةبإفراد  ،بجهة  :عمارات الفيصلية -عمارةرقم  - 1محل رقم  - 4المريوطية -فيصل
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 - 44جيب سنتر لصاحبها (عماد سيدمحمد عبد الحميد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى  20201007برقم
 12244عن حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عمارات الفيصلية -عمارةرقم  - 1محل رقم  - 4المريوطية -فيصل
 - 45التقوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة لصاحبها (احمد عبد السالم توفيقمحمد ثابت)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201027برقم  12573عن  2007و
مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :بلوك  37مساكن كفر طهرمس  -الهرم -
 - 46تيدبت  TIDBITلصاحبها ( علية حلمى محمود صاوى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201015
برقم  12362عن " انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئةمسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه
.2008
" انشطة خارج ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم االيس كريم والمأكوالت والمشروبات الساخنة والباردة ( عدا الكحولية ،بجهة  :الكشك رقم  K-4داخل فالجز مول  -دريم الند-طريق الواحات -
 - 47تيدبت  TIDBITلصاحبها ( علية حلمى محمود صاوى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201015
برقم  12362عن ) والحلويات الشرقية والغربية والوجبات السريعة.
تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :الكشك رقم  K-4داخل فالجز مول  -دريم الند-طريق الواحات -
 - 48اوه اند اس لتجاره الجمله والتجزئه  O and Sلصاحبها ( عمر صالح عبد السميع احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201015برقم  12361عن بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا
التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :مكتب  - 12الدور التاني  -مركز المدينه التجاري -ميدان النجده  -الحي الرابع -
 - 49اوه اند اس لتجاره الجمله والتجزئه  O and Sلصاحبها ( عمر صالح عبد السميع احمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201015برقم  12361عن " انشطه داخل ق : 72
 -تجاره الجمله والتجزئه
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داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه 2008
" انشطه خارج ق : 72
 التوريدات العموميهتلتزم المنشاه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع  ،بجهة  :مكتب  - 12الدور التاني  -مركز المدينه التجاري -ميدان النجده  -الحي الرابع -
 - 50األمانه لتصنيع المفروشات لصاحبها ( طه عبد النبى طه فتح الباب )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  12199عن  -قامة وتشغيل مصنع لتصنيع المفروشات
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  230 :ش البحر االعظم
 - 51تريند للصناعات الغذائيه  trendلصاحبها ( حسن امين حسن حسين )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201006برقم  12214عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشوكوالته والعصائر والمربي
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  4 :ش وائل الشاتوري من ش المنشيه -ميدان الساعه  -الطالبيه  -فيصل -
 - 52احمد عبدالباسط لالستثمار العقاري لصاحبها ( احمد عبدالباسط محمد مراد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201004برقم  12175عن " االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة 111 :ش احمد عرابي  -المهندسين -
 - 53اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها
_2-1اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها
_3-1انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات
_4-1ادخال البيانات على الحاسب االلى وبالوسائل االلكترونية
_5-1اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
_6-1انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
_7-1اعمال  ،بجهة  :العقار رقم 14شارع ولى الصالحين قسم اول الفيوم-
 - 54اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها
_2-1اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها
_3-1انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات
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_4-1ادخال البيانات على الحاسب االلى وبالوسائل االلكترونية
_5-1اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
_6-1انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
_7-1اعمال  ،بجهة  :العقار رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع أحمد عرابي الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد
المنعم حافظ وشارع مصطفى كامل -بندر
 - 55اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها
_2-1اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها
_3-1انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات
_4-1ادخال البيانات على الحاسب االلى وبالوسائل االلكترونية
_5-1اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها
_6-1انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
_7-1اعمال  ،بجهة  :ش أحمد ماھر  -عمارة معهد 6أكتوبر  -حي الجامعة  -المنصورة -
 - 56اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
_8-1اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات االنترنت
بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
_9-1انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
_10-1انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
_11-1انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا  ،بجهة  :العقار
رقم 14شارع ولى الصالحين قسم اول الفيوم-
 - 57اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
_8-1اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات االنترنت
بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
_9-1انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
_10-1انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
_11-1انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا  ،بجهة  :العقار
رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع أحمد عرابي الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد المنعم حافظ وشارع مصطفى
كامل -بندر
 - 58اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
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_8-1اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات االنترنت
بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
_9-1انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
_10-1انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
_11-1انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا  ،بجهة  :ش أحمد
ماھر  -عمارة معهد 6أكتوبر  -حي الجامعة  -المنصورة -
 - 59اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن _اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لممارسة النشاط
أنشطة خارج قانون 72
_2اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتاھيل واعداد الموارد البشرية والتدريب على اعمال المساحة والخرائط_التدريب
على الخدمات الصحية والتمريض واعمال الصحافة واالعالم(دورات تدريبية) مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل
نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة  ،بجهة  :العقار
رقم 14شارع ولى الصالحين قسم اول الفيوم-
 - 60اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن _اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لممارسة النشاط
أنشطة خارج قانون 72
_2اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتاھيل واعداد الموارد البشرية والتدريب على اعمال المساحة والخرائط_التدريب
على الخدمات الصحية والتمريض واعمال الصحافة واالعالم(دورات تدريبية) مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل
نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة  ،بجهة  :العقار
رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع أحمد عرابي الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد المنعم حافظ وشارع مصطفى
كامل -بندر
 - 61اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن _اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لممارسة النشاط
أنشطة خارج قانون 72
_2اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتاھيل واعداد الموارد البشرية والتدريب على اعمال المساحة والخرائط_التدريب
على الخدمات الصحية والتمريض واعمال الصحافة واالعالم(دورات تدريبية) مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل
نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة  ،بجهة  :ش أحمد
ماھر  -عمارة معهد 6أكتوبر  -حي الجامعة  -المنصورة -
 - 62اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التراخيص الالزمة لممارسة نشاطة
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة ، 2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ، .بجهة  :العقار رقم 14شارع ولى الصالحين قسم اول الفيوم-
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 - 63اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التراخيص الالزمة لممارسة نشاطة
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة ، 2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ، .بجهة  :العقار رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع أحمد عرابي
الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد المنعم حافظ وشارع مصطفى كامل -بندر
 - 64اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201004برقم  12166عن التراخيص الالزمة لممارسة نشاطة
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة ، 2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ، .بجهة  :ش أحمد ماھر  -عمارة معهد 6أكتوبر  -حي الجامعة  -المنصورة -
 - 65ايه فيلم ستوديو  A-Film Studioلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح خضر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد
فى  20201001برقم  12143عن  -إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات و -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات
القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها - .النشاط الشامل لصناعة السينما الذي
يجمع بين اقامة أو استئجار استوديوھات و معامل االنتاج السينمائي و دور العرض و تشغيلها بما في ذلك من تصوير و تحميض و
طبع و انتاج و عرض و توزيع  ، .بجهة  :العقار رقم ( )3الدور الرابع شقة ( )16شارع جمعية النسر  -المهندسين -
 - 66ايه فيلم ستوديو  A-Film Studioلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح خضر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد
فى  20201001برقم  12143عن مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السا رية وعلى صاحب المنشاة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لممارسة نشاطها  ،بجهة  :العقار رقم ( )3الدور الرابع شقة ( )16شارع جمعية النسر  -المهندسين -
 - 67اليقين لتجارة الجمله والتجزئة لصاحبها ( عبدالرحمن محمد حسين الرفاعى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201026برقم  12554عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه ،2017
وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  3 :شارع مصنع برعى  -امام مستشفى ناھيا  -قرية ناھيا  -كرداسة -
 - 68اليقين لتجارة الجمله والتجزئة لصاحبها ( عبدالرحمن محمد حسين الرفاعى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201026برقم  12554عن " انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
 تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 توريدات مواد البناءمع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط  ،بجهة :
 3شارع مصنع برعى  -امام مستشفى ناھيا  -قرية ناھيا  -كرداسة -
 - 69كشمير للمالبس والمفروشات لصاحبها ( اشرف علي السيد علي )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى
 20201019برقم  12435عن " انشطه داخل ق : 72
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاھزه والمفروشات
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" انشطه خارج ق : 72
 االستيرادتلتزم المنشأه بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتعديالته
تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز  ،بجهة  19 :ش مكه  -ش الترابيع  -الهرم  -الجيزه -
 - 70كشمير للمالبس والمفروشات لصاحبها ( اشرف علي السيد علي )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى
 20201019برقم  12435عن الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  19 :ش مكه  -ش الترابيع  -الهرم  -الجيزه -
 - 71لمسة جمال لصاحبها ( احمد جميل حسب محمد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201015برقم
 12363عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاھزة
تجاره الجمله والتجزئه للمالبس الجاھزة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :ش حسين عباس  -ش المساكن  -كفر طهرمس
 - 72المصرية للدواجن والمواشي وتصنيع االعالف لصاحبها ( نصر عبد الرحمن السيد عبيد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201021برقم  12487عن " انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور  ،بجهة  - 33 :ش  - 12محمود صدقى  -العجوزه -
 - 73المصرية للدواجن والمواشي وتصنيع االعالف لصاحبها ( نصر عبد الرحمن السيد عبيد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201021برقم  12487عن رقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  - 33 :ش  - 12محمود صدقى  -العجوزه -
 - 74الفرسان لالستثمار العقاري لصاحبها (عمرومحمد عابدين سليم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  12195عن  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة2008
 -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  22 :ش الشعراوي  -العمرانية -
 - 75االمل للتجارة لصاحبها ( سامح سعيد عبدالرحمن منصور )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  12196عن " انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017 المقاوالت العامةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى  ،بجهة  19 :االمل  -العمرانية -
 - 76االمل للتجارة لصاحبها ( سامح سعيد عبدالرحمن منصور )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  12196عن حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط ?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون
االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  19 :االمل  -العمرانية -
 - 77النماء لصاحبها ( مصطفى عبد الكريم على ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201025
برقم  12548عن تجاره الجمله والتجزئه لماكينات التعبئة والتغليف وخطوط االنتاج  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :مركز المجد التجارى ق  2/ 68/ 32محل
 30الحى - 12
 - 78االمين لتجارة وتصنيع االخشاب لصاحبها (احمد امين عبد الصديق بيومى الصواف)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201011برقم  12280عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه واالخشاب  -تجاره الجمله
والتجزئه لالخشاب -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  56 :شارع الزھور  6 -اكتوبر
 - 79دارك لالستثمار العقاري لصاحبها ( طه محمد محمد رحيم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201026برقم  12565عن " االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  116 :ش ربيع الجيزي  -العمرانية الشرقية  -العمرانية -
 - 80المجد للتكنولوجيا لصاحبها ( ابراھيم محمد محمد عبد هللا صالح )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  12570عن " صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . -إدخال  ،بجهة  :البرمبل  -بجوار مسجد الهدى  -اطفيح -
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 - 81المجد للتكنولوجيا لصاحبها ( ابراھيم محمد محمد عبد هللا صالح )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  12570عن البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز  ،بجهة  :البرمبل  -بجوار مسجد الهدى  -اطفيح - - 82المجد للتكنولوجيا لصاحبها ( ابراھيم محمد محمد عبد هللا صالح )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  12570عن نقل تكنولوجيا المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :البرمبل  -بجوار مسجد الهدى  -اطفيح -
 - 83التقوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة لصاحبها (احمد عبد السالم توفيقمحمد ثابت)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201027برقم  12573عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية
و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت تجاره الجمله والتجزئه للهواتف المحمولة واكسسواراتها داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدامنطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  ،بجهة  :بلوك 37
مساكن كفر طهرمس  -الهرم -
 - 84ھانترز لصاحبها ( احمد على غانم مبروك )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 40000.000 ،قيد فى  20201012برقم
 12292عن  -اانشطة داخل قانون  72لسنة :2017
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهوريه
مصر العربية رقم  356لسنه 2008
*انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
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التصدير*تلتزم المنشاه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام  ،بجهة  64 :أ مج
?-الحى  - 13الشيخ زايد -
 - 85ھانترز لصاحبها ( احمد على غانم مبروك )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 40000.000 ،قيد فى  20201012برقم
 12292عن المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا
التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  64 :أ مج ?-الحى  - 13الشيخ زايد -
 - 86سعفانلى لصاحبها ( احمد جمعه امام محمد سعفان )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201012برقم
 12299عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات انتاج واجهات زجاج والمواد الالصقة والعازلة وتبعئتها وتغليفها
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  : :الوحدة رقم  1212بالمجمع االول ( الدور االول ) بعد االرضى  -بمجمع كرنفال الصناعى  -بالقطعة رقم  - 140المنطقة
الصناعية الثالثة -
 - 87مغربى لتعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية لصاحبها ( مغربى عمر فرغلى ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201015برقم  12385عن " اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
" تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية
رقم  356لسنه 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  / 18 :ب  -المجاورة الخامسة  -الحى الثانى  -محور الكفراوى -
 - 88المصرية للدواجن والمواشي وتصنيع االعالف لصاحبها ( نصر عبد الرحمن السيد عبيد )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201021برقم  12487عن سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 توزيع المواشي والدواجن والمواد الغذائيةمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار،وفى حالةعدم التزام المنشأة بهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزاياوالحوافزالواردة بقانون االستثمار  ،بجهة  - 33 :ش  - 12محمود صدقى  -العجوزه -
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تي  .اتش  .ايه جروب لخدمات الشحن السريع  T . H . A Group For Fast Shipping Servicesشركة  " ،تقديم
الخدمات اللوجستيه من شحن البضائع
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واليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه االبعد القيد بسجل
الناقلين واستخراج الترخيص الالزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة ،رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12276عن " تقديم الخدمات اللوجستيه من شحن البضائع
واليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه االبعد القيد بسجل
الناقلين واستخراج الترخيص الالزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة  ،بجهة  7 :شارع دكتور
علي السيد من شارع الرشيد بجوار مستشفى الواحة  -احمد عرابي  -المهندسين -
 - 2تي  .اتش  .ايه جروب لخدمات الشحن السريع  T . H . A Group For Fast Shipping Servicesشركة  ،او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12276عن
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  7 :شارع دكتور علي السيد من شارع الرشيد بجوار
مستشفى الواحة  -احمد عرابي  -المهندسين -
 - 3توب ودينج للحفالت والمؤتمرات شركة  ،وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12390عن وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  25 :ح  -حدائق االھرام  -جردنيا  -الهرم -
 - 4الميراث العقاريه  Almirath Real Estateشركة  " ،االستثمار العقارى .
" المقاوالت العامة والمتخصصه
" التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التصدير
" التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" شراء و بيع الوحدات السكنية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 12296عن " االستثمار العقارى .
" المقاوالت العامة والمتخصصه
" التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التصدير
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" التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" شراء و بيع الوحدات السكنية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان  ،بجهة  : :الوحدات االداريه رقم ()B6-2ND-01
بالدور التاني بمول ( - )west11محور جمال عبد الناصر -
 - 5الميراث العقاريه  Almirath Real Estateشركة  ،تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12296عن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  : :الوحدات االداريه رقم ( )B6-2ND-01بالدور التاني بمول ( - )west11محور
جمال عبد الناصر -
 - 6نطاق البيانات لتقنيه المعلومات شركة  " ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و
تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات إدخال ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12345عن " صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتبما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات إدخال  ،بجهة  :عقار  - 114برج جوميرا -ش الهرم  -الطالبيه  -الهرم - - 7نطاق البيانات لتقنيه المعلومات شركة  ،البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنتالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
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 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12345عنالبيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنتالمشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين  ،بجهة  :عقار  - 114برج جوميرا -ش الهرم  -الطالبيه  -الهرم - - 8تيك الين  Tech lineشركة  - ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و
تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12476عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات  ،بجهة  :شقه  - 14عقار رقم  - 60مدينه الخمائل  -الشيخ زايد - - 9تيك الين  Tech lineشركة  ،علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
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 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم ، 12476عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا  ،بجهة  :شقه  - 14عقار رقم  - 60مدينه الخمائل  -الشيخزايد -
 - 10داليا كامل الشيز اند بيوتى  DALIAKAMEL LASHES AND BEAUTYشركة  - ،اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل
للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12163عن  -اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل
للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :فيال رقم  513شارع عبد المنعمرياض  -الحى المتميز 6 -اكتوبر
 - 11فرست كار جروب  FIRST CAR GROUPشركة  - ،التجارة العامة فيما ھو مسموح به قانونا
 بيع وشراء وتأجير السيارات (عدا التأجير التمويلي والليموزين) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12149عن  -التجارة العامة فيما ھو مسموح به قانونا
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 بيع وشراء وتأجير السيارات (عدا التأجير التمويلي والليموزين) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  217 :مدينة الفردوس  -طريق الواحات -
 - 12منتور وذ للخدمات المهنية والتدريب  MENTOR WITHشركة - ،اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية على المهارات المهنية والفنية
 التسويق االلكترونى عبر االنترنت التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12201عن -اقامة وتشغيل
مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية على المهارات المهنية والفنية
 التسويق االلكترونى عبر االنترنت التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :غرفة  - F5الدور االول -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور 26
يوليو -
الشيخ زايد
 - 13منتور وذ للخدمات المهنية والتدريب  MENTOR WITHشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12201عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :غرفة  - F5الدور االول -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو -
الشيخ زايد
 - 14سيبرتيليكو  Cybe Telecoشركة  - ،التوكيالت التجاريه والتصدير.
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تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
 تجارة وتوريد اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الكمبيوتر المقاوالت العامة تقديم خدمات الصيانة المتنقلة الجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية مقاوالت تركيب ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12305عن  -التوكيالت التجاريه والتصدير.تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
 تجارة وتوريد اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الكمبيوتر المقاوالت العامة تقديم خدمات الصيانة المتنقلة الجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية مقاوالت تركيب  ،بجهة  :شقة  - 6الدور الثالث  -فيال  - 6شارع  - 102المجاورة العاشرة غرب سوميد - - 15سيبرتيليكو  Cybe Telecoشركة  ،اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات توريد وتصميم وتطوير وتشغيل وتركيب برمجيات تحليل البيانات والنظم الرقمية وانظمة الحماية االلكترونية للشبكاتواالنظمة
 تقديم االستشارات في مجال امن وحماية المعلومات والبيانات واالنظمة الرقمية وابحاث التسويق والعالقات العامةوالهندسية والتقنية والفنية والتسويقية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12305عن اجهزة االتصاالت السلكية
والالسلكية
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات توريد وتصميم وتطوير وتشغيل وتركيب برمجيات تحليل البيانات والنظم الرقمية وانظمة الحماية االلكترونية للشبكاتواالنظمة
 تقديم االستشارات في مجال امن وحماية المعلومات والبيانات واالنظمة الرقمية وابحاث التسويق والعالقات العامةوالهندسية والتقنية والفنية والتسويقية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس  ،بجهة  :شقة  - 6الدور الثالث  -فيال  - 6شارع  - 102المجاورة العاشرة غرب سوميد -
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 - 16سيبرتيليكو  Cybe Telecoشركة  ،المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات
العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إقامة وتنظيم المعارض ماعدا المعارض السياحية(بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة). الدعاية واالعالن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12305عن
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إقامة وتنظيم المعارض ماعدا المعارض السياحية(بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة). الدعاية واالعالن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او  ،بجهة  :شقة  - 6الدور الثالث  -فيال  - 6شارع  - 102المجاورة العاشرة
غرب سوميد -
 - 17سيبرتيليكو  Cybe Telecoشركة  ،في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12305عن في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 6الدور الثالث  -فيال  - 6شارع  - 102المجاورة العاشرة غرب سوميد -
 - 18الركن للتسويق السياحي واالنظمة التعليمية شركة  ،اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية
والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12454عن اقامة
وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
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الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم  ،بجهة  :الدور االول  -مبني رقم  - 501مدينه دريم الند  -طريق الواحات -
 - 19حلويات سى بون  SI BON PATISSERIEشركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والمخبوزات بكافة انواعها
 تجارة وبيع الحلويات والمخبوزات بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم
 ، 12173عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والمخبوزات بكافة انواعها
 تجارة وبيع الحلويات والمخبوزات بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  1 :شارع حسن عبد الاله متفرع من شارع سيدى
عمار -عمرانية شرقية -العمرانية-
 - 20حلويات سى بون  SI BON PATISSERIEشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12173عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  1 :شارع حسن عبد الاله متفرع من شارع سيدى عمار -عمرانية شرقية -العمرانية-
 - 21اوميجا للتوريدات والمقاوالت العامة شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12207عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عمارة - 28شقة - 2شارع دجلة  -حدائق اكتوبر
 - 22دبليو إم سي للتسويق العقاري  W M Cشركة  - ،التسويق العقاري
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12236عن  -التسويق العقاري
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  41 :ميدان البصرة  -شارع شهاب  -العجوزة -
 - 23رويالتي لألثاث  Royaltyشركة  - ،انشطه داخل ق :72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم االثاث انشطه خارج ق :72 تسويق االثاثتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى 20201012برقم  ، 12295عن  -انشطه داخل ق :72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم االثاث انشطه خارج ق :72 تسويق االثاثتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة  :عماره  - 225المجاوره التانيه  -الحيالثالث  -المحور المركزي -
 - 24رويالتي لألثاث  Royaltyشركة  ،و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12295عن و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :عماره  - 225المجاوره التانيه  -الحي الثالث  -المحور المركزي -
 - 25محمد معتوق وشريكه شركة  ،او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت
فى  20201018برقم  ، 12400عن او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  - 177مخازن الشباب
 300م  -امتداد المنطقة الصناعية السادسة -
 - 26تو سكورد ميديا

MEDIA

 TWOSQUAREDشركة  ،الدعاية واالعالن.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 6000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12310عن الدعاية واالعالن.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  3 :ش شهاب-المهندسين
 - 27سفيالك لإلستشارات والتدريب  Sofialik For Consultation And Trainingشركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12352عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الفردوس  -مج  - 1ب ذ ق  6 - 5اكتوبر اول
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 - 28سفيالك لإلستشارات والتدريب  Sofialik For Consultation And Trainingشركة  ،تقديم االستشارات (فيما عدا
االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12352عن تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او  ،بجهة  :الفردوس  -مج  - 1ب ذ ق  6 - 5اكتوبر اول
تقديم

 - 29اتش ار برين  HR BRAIN INCشركة  ،اقامة و تشغيل مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية -
االستشارات فى مجال التكنولوجيا و نظم المعلومات (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)  --اعداد
دراسات الجدوى للمشروعات ،رأس مالها ، 6000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12261عن اقامة و تشغيل مركز
تقديم االستشارات فى مجال التكنولوجيا و نظم المعلومات (فيما عدا ما يتعلق
ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية -
باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  ،بجهة  ) B 2401 ( :بالقرية الذكية -
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) --
بالكيلو  28طريق القاھرة االسكندرية الصحراوى -
 - 30اتش ار برين  HR BRAIN INCشركة  - ،اداره المشروعات عدا الفندقيه  -أعمال الت وصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنشاء
وإدارة المناطق التكنولوجية ،رأس مالها ، 6000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12261عن  -اداره المشروعات عدا
الفندقيه  -أعمال الت وصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال إنتاج وتطوير
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اإللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية  - .أعمال التوصيف
والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية  ،بجهة  ) B 2401 ( :بالقرية الذكية  -بالكيلو
 28طريق القاھرة االسكندرية الصحراوى -
 - 31اتش ار برين  HR BRAIN INCشركة  ،والحضانات العلمية  - .انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا ال معلومات  - .انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطويرھا  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة ھذه األنشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ،رأس مالها ، 6000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12261عن والحضانات
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العلمية  - .انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا ال معلومات  - .انشاء وادارة مراكز االستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط إستصدار التراخيص الالزمة لممارسة ھذه األنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  ،بجهة ) B 2401 ( :
بالقرية الذكية  -بالكيلو  28طريق القاھرة االسكندرية الصحراوى -
 - 32اتش ار برين  HR BRAIN INCشركة  ،أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ،رأس مالها ، 6000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12261عن أو الخارج .
كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ،بجهة B 2401 ( :
) بالقرية الذكية  -بالكيلو  28طريق القاھرة االسكندرية الصحراوى -
 - 33فاتورتى لتوصيف البيانات  FATOORTYشركة  ،أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها.
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -يجوز للشركة ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى 20201018برقم  ، 12416عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -يجوز للشركة  ،بجهة  221 :ش السودان-الدور االرضى - 34فاتورتى لتوصيف البيانات  FATOORTYشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12416عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  221 :ش السودان-الدور االرضى
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 - 35برستيج للتجارة والتنمية شركة  " ،اقامة و تشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع الماكوالت والمشروبات
( عدا الكحولية )
" اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال الضيافة.
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12368عن " اقامة و تشغيل المطاعم
والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع الماكوالت والمشروبات ( عدا الكحولية )
" اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال الضيافة.
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون  ،بجهة  :شقة  - 4عمارة  - 4الريهام  -التوسعات الشمالية -
 - 36برستيج للتجارة والتنمية شركة  ،والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12368عن والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 4عمارة  - 4الريهام -
التوسعات الشمالية -
 - 37طعم البيوت المصرية شركة  " ،اقامة و تشغيل و ادارة مطاعم ( التيك اواى ) لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا
الكحولية ) وتقديم جميع أنواع المأكوالت  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا
التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12317عن " اقامة و تشغيل و ادارة مطاعم
( التيك اواى ) لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع المأكوالت  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار رقم  10شارع الطائف  -من ش
السودان  -الدقى -
 - 38شركة مركز الجهمى لالستثمار شركة  ،السياحية) والمؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على
حدة )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12423عن السياحية) والمؤتمرات (بشرط استصدار
التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقةرقم  - 2الدور االرضى  -عقار  32ش حسن رمضان  -الدقى
 - 39خالد سالم لالستشارات شركة  " ،اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات
" تقديم االستشارات فى مجال المطاعم والكافيهات واالغذية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" تجارة وتوزيع البن
 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية اقامة وتشغيل ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12324عن " اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتةوالكافتريات
" تقديم االستشارات فى مجال المطاعم والكافيهات واالغذية )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" تجارة وتوزيع البن
 انشاء و ادارة وتشغيل المراكز التجارية اقامة وتشغيل  ،بجهة  :خالد محمد سالم جمعه  -الصفة :مدير  -الجنسية :مصر  -المقيم فى :ق  113ضمن ق  3ت  -1ح 6 -3اكتوبر اول -
 - 40خالد سالم لالستشارات شركة  ،سوبر ماركت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12324عن سوبر ماركت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :خالد محمد سالم جمعه  -الصفة :مدير  -الجنسية :مصر  -المقيم فى :ق  113ضمن ق
 3ت  -1ح  6 -3اكتوبر اول -
 - 41فاست تراك  Fast Trackشركة  " ،التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
" توريد الكيماويات والكواشف المعملية
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12303عن " التوكيالت
التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
" توريد الكيماويات والكواشف المعملية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة  5 :ش مصطفى عابدين  -من ش مسجد الرحمن  -من ش االمل -
 - 42فاست تراك  Fast Trackشركة  ،فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12303عن فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش مصطفى عابدين  -من ش مسجد
الرحمن  -من ش االمل -
 - 43ايه اس جينرال تريد  A . S Generalشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12307عن " التجارة العامة
والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المبنى المقام على القطعة  6ش ترعة الزمر بجوار محور الضبعه  -بشتيل البلد -
اوسيم -
 - 44وفاق للصناعة والتجارة شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع المسامير والصواميل و الجمالونات الحديدية
التوريدات العمومية وعلي االخص توريد كافة انواع المسامير و سلك اللحام ومستلزمات االنتاج للمصانع ومستلزمات
االمن الصناعى وكافة انواع الحديد و الكمر الخام
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12334عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع
المسامير والصواميل و الجمالونات الحديدية
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التوريدات العمومية وعلي االخص توريد كافة انواع المسامير و سلك اللحام ومستلزمات االنتاج للمصانع ومستلزمات
االمن الصناعى وكافة انواع الحديد و الكمر الخام
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها  ،بجهة  :شقةرقم  4عقاررقم و 2شارع جمال عبدالناصر كمبوند فاميلى الند الحى الثامن  6 -اكتوبر
 - 45الخليج للحاسبات األليه مصر  GULF BUSINESS MACHINES EGYPTشركة  " ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و
االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12348عن " صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بماتشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  ،بجهة  :الدور الثاني  -مبني سيستل  -القريه الذكيه  -ابو رواش  -طريق مصر اسكندريه الصحراوي - - 46الخليج للحاسبات األليه مصر  GULF BUSINESS MACHINES EGYPTشركة  ،إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12348عن إدخال
البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
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 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل  ،بجهة  :الدور الثاني  -مبني سيستل  -القريه الذكيه  -ابو رواش  -طريق مصر
اسكندريه الصحراوي -
 - 47عويس للتجارة شركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 60000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12222عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  245بالكيلو  - 61طريق مصر اسكندرية الصحراوى -
 - 48أوتو ماشينري لإلستشارات المالية  Auto Machinery Consulting Company AMCشركة  " ،تقديم االستشارات
المالية والتسويقية والفنية ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12376عن " تقديم االستشارات المالية والتسويقية والفنية ( فيما عدا
االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية ) .
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة ،
بجهة  :مكتب  - 12الحي  -2المركز التجاري الحديث -
 - 49أوتو ماشينري لإلستشارات المالية  Auto Machinery Consulting Company AMCشركة  ،غرضها إال بعد
الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
" الوساطةالتجارية
" استغالل العالمات التجارية ( فراشايز )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12376عن غرضها إال
بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
" الوساطةالتجارية
" استغالل العالمات التجارية ( فراشايز )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية  ،بجهة  :مكتب  - 12الحي  -2المركز التجاري الحديث -
 - 50شامين لتجاره المواد الغذائيه واألعشاب شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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" التوريدات العمومية
" التصدير
" تجاره جميع المواد الغذائيه واالعشاب
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12315عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" التصدير
" تجاره جميع المواد الغذائيه واالعشاب
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  12 :ش عيسي
الحمصاني  -المريوطيه  -الهرم -
 - 51ديوى للخدمات التعليمية  DEWEY EDUCATIONAL SERVICESشركة  " ،انشاء وتشغيل وادارة المواقع
االلكترونية الخاصة بالدورات التعليمية وانظمة الحاسوب
" صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و
أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب ،رأس مالها، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12328عن " انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصة بالدورات التعليمية
وانظمة الحاسوب
" صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و
أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  :وحدةرقم  - A208الدور الثانى  -المبنى االدارى  - LINXالكائن بقطعة االرض رقم  F6 - F5بالقرية الذكية  -الكيلو 28طريق القاھرة /
االسكندرية الصحراوى  -الجيزة -
 - 52ديوى للخدمات التعليمية

 DEWEY EDUCATIONAL SERVICESشركة  ،عليها .

 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
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 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى 20201013برقم  ، 12328عن عليها .
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع  ،بجهة  :وحدة رقم  - A208الدور الثانى المبنى االدارى  - LINXالكائن بقطعة االرض رقم  F6 - F5بالقرية الذكية  -الكيلو 28طريق القاھرة  /االسكندرية الصحراوى -الجيزة -
 - 53ديوى للخدمات التعليمية

 DEWEY EDUCATIONAL SERVICESشركة  ،و النماذج و الرسوم الصناعية .

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
" تقديم خدمات التعليم عن بعد
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12328عن والنماذج و الرسوم الصناعية .
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
" تقديم خدمات التعليم عن بعد
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  ،بجهة  :وحدة رقم  - A208الدور الثانى  -المبنى االدارى  - LINXالكائن بقطعةاالرض رقم  F6 - F5بالقرية الذكية  -الكيلو 28طريق القاھرة  /االسكندرية الصحراوى  -الجيزة -
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 - 54ديوى للخدمات التعليمية  DEWEY EDUCATIONAL SERVICESشركة  ،باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا
التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201013برقم  ، 12328عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  - A208الدور الثانى  -المبنى االدارى  - LINXالكائن بقطعة االرض رقم  F6 - F5بالقرية
الذكية  -الكيلو 28طريق القاھرة  /االسكندرية الصحراوى  -الجيزة -
 - 55شامين لتجاره المواد الغذائيه واألعشاب شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12315عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  12 :ش عيسي الحمصاني  -المريوطيه  -الهرم -
 CATS Consulting And Technical Studiesشركة " ،
 - 56كاتس لالستشارات والدراسات الفنية
تقديم االستشارات الفنية والهندسية والبيئية والمتكاملة والدراسات االقتصادية والدراسات الجدوى للمشروعات ( فيما عدا
االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية ) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى ،رأس مالها
، 1000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12281عن " تقديم االستشارات الفنية والهندسية والبيئية والمتكاملة والدراسات
االقتصادية والدراسات الجدوى للمشروعات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوة مع الشركات وغيرھا التى  ،بجهة  :شقة  - 15الدور السادس  -عقار  -14شارع عدن  -المهندسين -
 CATS Consulting And Technical Studiesشركة ،
 - 57كاتس لالستشارات والدراسات الفنية
تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى 20201011
برقم  ، 12281عن تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 15الدور السادس  -عقار
 -14شارع عدن  -المهندسين -
 - 58إمداد إيجيبت شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجارة الحاصالت الزراعية والزيوت النباتية والصناعات الغذائية
" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 12301عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجارة الحاصالت الزراعية والزيوت النباتية والصناعات الغذائية
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" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس  ،بجهة  :زاوية ابو سويلم  -مركز العياط -
 - 59إمداد إيجيبت شركة  ،الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12301عن الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :زاوية ابو سويلم  -مركز العياط -
 - 60ام تى للتجارة والتوريدات  MT FOR TRADING AND SUPPLIESشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح
به قانونا  /التوريدات العمومية
المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.
التصدير.
التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12418عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به
قانونا  /التوريدات العمومية
المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.
التصدير.
التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها  ،بجهة 61 :أ برج الفراعنة-الدور الثانى-اللبينى-المرويطية-الهرم
 - 61ام تى للتجارة والتوريدات  MT FOR TRADING AND SUPPLIESشركة  ،بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12418عن بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 61 :أ برج الفراعنة-الدور الثانى-اللبينى-المرويطية-الهرم
 - 62علم الدين للتجارة والتوزيع شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12442عن " التجارة العامة والتوزيع فيما
ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات
وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  2 :ب اسكان العرائس -التعاون -
الهرم  -الجيزة -
 - 63الصخرة للمقاوالت العامة والتوريدات العمومية وتنظيم المؤتمرات شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12560عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  29 :ب شارع المستشفى  -فيصل  - - -ا
 - 64الصخرة للمقاوالت العامة والتوريدات العمومية وتنظيم المؤتمرات شركة  ،المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12560عن المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة  ،بجهة  29 :ب شارع المستشفى  -فيصل  - - -ا
 INNOVATION GATEشركة  " ،توريد وتركيب وصيانة جميع االجهزة الكهربائية
 - 65انوفيشن جيت
وشاشات العرض وانظمة كاميرات المراقبة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه ) 2003
" التجارةالعامة وباالخص تجارة جميع االجهزة الكهربائية وشاشات العرض وانظمة كاميرات المراقبة )مع مراعاة قرار وزير
الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه 2003
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12453عن "توريد وتركيب وصيانة جميع االجهزة الكهربائية وشاشات العرض وانظمة كاميرات المراقبة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع
واالنتاج الحربى رقم  64لسنه ) 2003
" التجارةالعامة وباالخص تجارة جميع االجهزة الكهربائية وشاشات العرض وانظمة كاميرات المراقبة )مع مراعاة قرار وزير
الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه 2003
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  ،بجهة  :شقة رقم  1شارع محمد محمود-امتداد محور احمد عرابى-المهندسين - - 66تريديكس للمقاوالت  TRADEXشركة  " ،المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ??? لسنة ????في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201014برقم  ، 12339عن " المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ??? لسنة ????في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  40 :شارع جزيرة العرب  -المهندسين -
العجوزه -
 - 67تريديكس للمقاوالت  TRADEXشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12339عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  40 :شارع جزيرة العرب  -المهندسين  -العجوزه -
 - 68نيشن تك  nation techشركة  ،لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12374عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  40 :محور كريزي ووتر -مركز ايدج  -الشيخ زايد
 - 69نيشن تك  nation techشركة  - ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و
تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12374عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات
و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي  ،بجهة  40 :محور كريزي ووتر -مركز ايدج  -الشيخ زايد
 - 70نيشن تك  nation techشركة  ،الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
االتصاالت وخدمات االنترنت
المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12374عن الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
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تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
االتصاالت وخدمات االنترنت
المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء  ،بجهة  40 :محور كريزي ووتر -مركز ايدج  -الشيخ زايد
 - 71نيشن تك  nation techشركة  ،وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطويرھا.
حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
الدعايه واالعالن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى
 20201015برقم  ، 12374عن وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطويرھا.
حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
الدعايه واالعالن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  ،بجهة  40 :محور كريزي ووتر -مركز ايدج  -الشيخ
زايد
 - 72بي رايت النظمة المياه  Be Rightشركة  " ،انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
إقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا
" حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول.
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 صيانة ابار المياهمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12409عن " انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
إقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا
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" حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول.
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 صيانة ابار المياهمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،بجهة  :محل رقم  - 164طيبه مول  -المحور
المركزي -
 - 73بي رايت النظمة المياه  Be Rightشركة  ،2017 ،مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز
الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12409عن  ،2017مع عدم
تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رقم  - 164طيبه مول  -المحور المركزي -
 - 74محمد معتوق وشريكه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
" اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه واالخشاب
" تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ???
لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12400عن " اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
" اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه واالخشاب
" تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم ???
لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها ،بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  - 177مخازن الشباب  300م  -امتداد المنطقة الصناعية السادسة -
 - 75الركن للتسويق السياحي واالنظمة التعليمية شركة  ،الخدمات التعليمية(فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا
المدارس
الدولية)
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
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اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12454عن
الخدمات التعليمية(فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس
الدولية)
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  ،بجهة  :الدور االول  -مبني رقم  - 501مدينه دريم الند  -طريق الواحات -
 - 76الركن للتسويق السياحي واالنظمة التعليمية شركة  ،باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12454عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االول  -مبني رقم  - 501مدينه دريم الند  -طريق الواحات -
 - 77فاسترو للهندسة والمقاوالت  Fastrue Engineering And Contractingشركة  ،اقامة وتشغيل وادارة مركز لصيانة
معدات المطابخ
توريد وتركيب معدات المطابخ
مقاوالت اعمال التهوية والدكت وتجهيزات المطابخ الفندقية
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
إدارة المشروعات
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مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اعداد التصميمات الهندسية
التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12420عن اقامة وتشغيل وادارة مركز لصيانة معدات
المطابخ
توريد وتركيب معدات المطابخ
مقاوالت اعمال التهوية والدكت وتجهيزات المطابخ الفندقية
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اعداد التصميمات الهندسية
التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى  ،بجهة  22 :شارع العراق  -من شارع شهاب  -المهندسين -
 - 78فاسترو للهندسة والمقاوالت  Fastrue Engineering And Contractingشركة  ،حق فى مزاولة غرضها إال بعد
الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12420عن حق فى مزاولة
غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  22 :شارع العراق  -من شارع شهاب  -المهندسين -
 - 79كاس فالمنكو  Kas Flamencoشركة  " ،مقاوالت تجهيز المطاعم
" اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و
التيك اواى
" إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
" استغالل العالمات التجارية ( الفرنشايز)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12297عن " مقاوالت تجهيز المطاعم
" اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و
التيك اواى
" إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
" استغالل العالمات التجارية ( الفرنشايز)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ،بجهة  :ميجا مول المنطقه السياحيه الرابعه -
 - 80كاس فالمنكو  Kas Flamencoشركة  ،التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت
فى  20201012برقم  ، 12297عن التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ميجا مول المنطقه السياحيه الرابعه -
 - 81ھاموك للتطوير العقاري  Hummock Realstateشركة  ،التطوير العقاري
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطه ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12318عن التطوير العقاري
المقاوالت العامة
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التوريدات العمومية
تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطه  ،بجهة  :الدور االول االداري  -برج بيراميدز فيو  -اللبيني ھرم
 - 82سمارت سوليوشنز لتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  Smart Solutionsشركة  ،أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم 12314
 ،عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  :وحدة رقم  - 1الدور الثالث فوق األرضي  -عمارة  - 5سيتي
ستارز-
 - 83تربل ايدج  TRIPLE EDGEشركة  " ،اعمال تصميمات وتركيبات االلمنيوم.
" تجارة وتوريد االلمنيوم
" المقاوالت العامة.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12326عن " اعمال تصميمات وتركيبات االلمنيوم.
" تجارة وتوريد االلمنيوم
" المقاوالت العامة.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
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وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  23 :ش النصر  -المريوطية  -فيصل  -الهرم -
 - 84ھنداوي لالستشارات الهندسية بي بيرفكت شركة ( ،بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة)  .اعداد
النشرات الغيردورية  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -أعمال إنتاج
وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12343عن (بشرط
استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة)  .اعداد النشرات الغيردورية  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  ،بجهة  :الدور
االول -سنتر الفيروز  -1المحور المركزي -بعد مسجد الحصري-
 - 85مرس موتورز لتجارة وتوزيع وبيع وسائل النقل الخفيف السيارات  Mars Motorsشركة  ،تجارة وتوزيع وبيع وسائل
النقل الخفيف السيارات وقطع الغيار والزيوت
التصدير
االستيراد.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،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 .
اقامة وتشغيل وادارة مركز لصيانة السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول ،رأس مالها
، 20000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12323عن تجارة وتوزيع وبيع وسائل النقل الخفيف السيارات وقطع الغيار
والزيوت
التصدير
االستيراد.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،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 .
اقامة وتشغيل وادارة مركز لصيانة السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول  ،بجهة  11 :ش محي الدين
ابو العز -الدقى
 - 86مرس موتورز لتجارة وتوزيع وبيع وسائل النقل الخفيف السيارات  Mars Motorsشركة  ،اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12323عن اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  11 :ش محي الدين ابو العز -الدقى
 - 87ھنداوي لالستشارات الهندسية بي بيرفكت شركة  ،تقديم االستشارات الهندسية واالقتصادية ( فيما عدا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية
ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 اعداد الدورات التدريبية -اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .إقامة وتنظيم المعارضوالندوات والمؤتمرات وورش العمل ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12343عن تقديم االستشارات
الهندسية واالقتصادية ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)  - .اعداد الدورات التدريبية -اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية و تدريب
الموارد البشرية .إقامة وتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل  ،بجهة  :الدور االول -سنتر الفيروز  -1المحور
المركزي -بعد مسجد الحصري-
 - 88ھنداوي لالستشارات الهندسية بي بيرفكت شركة  ،لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
ألحكام القانون و الئحته ال تنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12343عن لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته ال تنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :الدور االول -سنتر الفيروز -1
المحور المركزي -بعد مسجد الحصري-
 - 89بشار عبدالحميد الدرويش وشريكيه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االيس كريم  -يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12350عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
االيس كريم  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االول  -المقام على القطعة  59امتداد المنطقة الصناعية السادسة -
 - 90جي إم ماركت للتجاره والتوزيع  G . Mشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12355عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  1 :ش الجيزاوي من ش مصرف الكونيسه  -العمرانيه  -الهرم -
 - 91جي إم ماركت للتجاره والتوزيع  G . Mشركة  " ،اقامه وتشغيل واداره سوبر ماركت
" تجاره وتوزيع المحاصيل الزراعيه والمواد الغذائيه بكافه انواعها والحبوب والبقوليات والمالبس ومواد البقاله
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
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وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت
فى  20201015برقم  ، 12355عن " اقامه وتشغيل واداره سوبر ماركت
" تجاره وتوزيع المحاصيل الزراعيه والمواد الغذائيه بكافه انواعها والحبوب والبقوليات والمالبس ومواد البقاله
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  1 :ش الجيزاوي من ش مصرف
الكونيسه  -العمرانيه  -الهرم -
 - 92نيكست كويست لالستشارات التسويقية واالقتصادية  NEXT QUESTشركة  ،تقديم االستشارات التسويقية
واالقتصادية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201015برقم  ، 12378عن تقديم االستشارات التسويقية واالقتصادية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه  ،بجهة  :شقة رقم - 4فى العقاررقم -5شارع
الشهيد على عبد الحميد البهى متفرع من ش وادى النيل -المهندسين
 - 93نيكست كويست لالستشارات التسويقية واالقتصادية  NEXT QUESTشركة  ،و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
تنظيم المؤتمرات والمعارض (فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده)
التجارة االلكترونية عبر االنترنت.
تصميم بطاقات الخصومات.
بيع وتوزيع بطاقات الخصومات.
تصميم المواقع االكترونية.
اقامة وتشغيل مركز اتصاالت كول سنتر.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم ، 12378
عن و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
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تنظيم المؤتمرات والمعارض (فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده)
التجارة االلكترونية عبر االنترنت.
تصميم بطاقات الخصومات.
بيع وتوزيع بطاقات الخصومات.
تصميم المواقع االكترونية.
اقامة وتشغيل مركز اتصاالت كول سنتر.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  ،بجهة  :شقة رقم - 4فى العقاررقم -5شارع الشهيد على عبد الحميد البهى
متفرع من ش وادى النيل -المهندسين
 - 94الفارس لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة شركة  - ،المقاوالت العامة
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات اقامة وتشغيل وادارة الحضانات توريد المعدات الالزمة لتجهيز الماطعم و الكافتريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12183عن  -المقاوالت العامة
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات اقامة وتشغيل وادارة الحضانات توريد المعدات الالزمة لتجهيز الماطعم و الكافتريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها  ،بجهة  :شارع البوستة -كفر الجبل  -الهرم  -االھرام
 - 95الفارس لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة شركة  ،بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12183عن بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها  ،بجهة  :شارع البوستة -كفر الجبل  -الهرم  -االھرام
 - 96شركة كيوبكس كارجو تكتشر شركة  ،اعادة وتدوير الحاويات وتحويلها لالستخدام فى االغراض السكنية والتجارية
والصناعية  -االستيراد والتصدير  -تقديم االستشارات التسويقيه (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق
المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته
التنفيذية)  -تلتزم الشركة باحكام ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12268عن اعادة وتدوير
الحاويات وتحويلها لالستخدام فى االغراض السكنية والتجارية والصناعية  -االستيراد والتصدير  -تقديم االستشارات التسويقيه
(فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها
فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)  -تلتزم الشركة باحكام  ،بجهة  :وحده رقم ( ) SX - 114 & 115
بالدور الثاني فوق االرضي (  ) SKY WALKوالكائن بالمركز التجاري ( اركان  ) 2بمحور كريزي ووتر  -مدخل زايد  - 2مدينه
الشيخ زايد -
 - 97شركة كيوبكس كارجو تكتشر شركة  ،القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين والينشئ تأسيس الشركة
أى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  -مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص الالزمة
لممارسة ھذه األنشطة  -ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول
أعماال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12268عن
القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين والينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول
على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص الالزمة لممارسة ھذه األنشطة  -ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق  ،بجهة  :وحده رقم (  ) SX - 114 & 115بالدور الثاني فوق االرضي (  ) SKY WALKوالكائن بالمركز التجاري ( اركان
 ) 2بمحور كريزي ووتر  -مدخل زايد  - 2مدينه الشيخ زايد -
 - 98شركة كيوبكس كارجو تكتشر شركة  ،غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو ت
شتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية
،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12268عن غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو ت شتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  ،بجهة  :وحده رقم ( & 115
 ) SX - 114بالدور الثاني فوق االرضي (  ) SKY WALKوالكائن بالمركز التجاري ( اركان  ) 2بمحور كريزي ووتر  -مدخل
زايد  - 2مدينه الشيخ زايد -
 - 99اويلكو  OilCoشركة  ،االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية وعلى االخص استيراد وتصديرزيوت الطعام الهالكه
والجديده والطاقه الحيويه والجلسرين- .تخزين زيوت الطعام  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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
اقامة وتشغيل مصنع لتجميع ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12262عن االستيراد والتصدير
والتوكيالت التجارية وعلى االخص استيراد وتصديرزيوت الطعام الهالكه والجديده والطاقه الحيويه والجلسرين- .تخزين زيوت
الطعام  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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 اقامة وتشغيل مصنع لتجميع  ،بجهة  :مدينة 6
اكتوبر ثانى  -التوسعات الشمالية  -القطعة رقم  - 117الوحدة  - C05المنطقة الخامسة بالمطورين  -شركة بوالريس الزامل -
مشروع بوصلة -
 - 100اويلكو  OilCoشركة  ،وتعبئه زيوت الطعام الهالكه- .اقامة وتشغيل مصنع بيوديزل  - Biodieselاستغالل العالمات
التجاريه(الفرنشايز)  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج
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,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12262عن وتعبئه زيوت الطعام الهالكه- .اقامة
وتشغيل مصنع بيوديزل  - Biodieselاستغالل العالمات التجاريه(الفرنشايز)  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :مدينة  6اكتوبر ثانى  -التوسعات الشمالية  -القطعة رقم
 - 117الوحدة  - C05المنطقة الخامسة بالمطورين  -شركة بوالريس الزامل  -مشروع بوصلة -
 - 101اويلكو  OilCoشركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.

،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12262عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :مدينة  6اكتوبر ثانى  -التوسعات الشمالية  -القطعة رقم - 117
الوحدة  - C05المنطقة الخامسة بالمطورين  -شركة بوالريس الزامل  -مشروع بوصلة -
 - 102محمد نادي سيد حسين وشريكه شركة  " ،انشطة داخل قانون : 72
تجاره الجمله والتجزئه للمواد البترولية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
" انشطة خارج قانون : 72
توريد المواد البترولية
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى ،رأس مالها 300000.000
،قيدت فى  20201014برقم  ، 12344عن " انشطة داخل قانون : 72
تجاره الجمله والتجزئه للمواد البترولية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
" انشطة خارج قانون : 72
توريد المواد البترولية
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى  ،بجهة  :شارع سيد ابو غويل -
العياط -
 - 103الخليج للحاسبات األليه مصر  GULF BUSINESS MACHINES EGYPTشركة  ،التنمية والمشروعات التي تدعم
علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ) .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه
(2003
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
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األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي ،رأس مالها ، 50000.000قيدت
فى  20201014برقم  ، 12348عن التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا
الحديثة ) .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي  ،بجهة  :الدور الثاني  -مبني سيستل -
القريه الذكيه  -ابو رواش  -طريق مصر اسكندريه الصحراوي -
 - 104الخليج للحاسبات األليه مصر  GULF BUSINESS MACHINES EGYPTشركة  ،بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي
والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12348عن بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور الثاني  -مبني سيستل  -القريه الذكيه  -ابو رواش  -طريق مصر اسكندريه
الصحراوي -
 - 105جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.
واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن استصالح وتجهيز األراضي
بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
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تربية جميع أنواع  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 106جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
- 1تربيه الخيول
- 2الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى 20201015
برقم  ، 12366عن الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
- 1تربيه الخيول
- 2الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم
 - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 107جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
السياحة العالجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية ،وغيرھا مما ،رأس مالها
، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
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السياحة العالجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية ،وغيرھا مما  ،بجهة  :الدور
السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 108جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،يصدر
بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحةبالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصة
لالستصالح واالستزراع.
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم ).
 حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاجاألنشطة ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن يصدر
بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحةبالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصة
لالستصالح واالستزراع.
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم ).
 حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاجاألنشطة  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 109جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،المرتبطةبالمالحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخرياألعمال المدنية
المكملة ألعمال الحفر والصيانة
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا  ،وفقا
للمعايير الفنية والعلمية المقررة في ھذا الشأن.
إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
التسويق ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن المرتبطةبالمالحات الطبيعية أو الصناعية
أو الملح الصخرياألعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة
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إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا  ،وفقا
للمعايير الفنية والعلمية المقررة في ھذا الشأن.
إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
التسويق  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 110جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،والترويج ألراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس األموال والمشروعات
الصناعية للمناطق الصناعية.
إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاھزة للمشروعات.
إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن والترويج ألراضي
المنطقة الصناعية لجذب رؤوس األموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاھزة للمشروعات.
إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 111تيك الين  Tech lineشركة  ،المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12476عن المعلومات
 -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
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 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  ،بجهة  :شقه  - 14عقار رقم  - 60مدينه الخمائل  -الشيخ
زايد -
 - 112تيك الين  Tech lineشركة  ،يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12476عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقه  - 14عقار رقم  - 60مدينه الخمائل  -الشيخ زايد -
 - 113أجريست لالستثمار الزراعى والحيوانى  AGRECETشركة  " ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي
تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12304عن " استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق
األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع  ،بجهة  20 :ش مبارك  -عز الدين عمر  -العمرانية -
 - 114أجريست لالستثمار الزراعى والحيوانى  AGRECETشركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت
أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
" أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح
واالستزراع
" إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة ،رأس مالها، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12304عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
" أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح
واالستزراع
" إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرھا وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرھا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة  ،بجهة 20 :ش مبارك  -عز الدين عمر  -العمرانية -
 - 115أجريست لالستثمار الزراعى والحيوانى  AGRECETشركة  ،باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12304عن باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 20 :ش مبارك  -عز الدين عمر  -العمرانية -
 - 116زيتونه ألنشاء وتشغيل المطاعم  ZAYTONAشركة  " ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات( عدا الكحولية ) و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12338عن " اقامة و تشغيل و
ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات( عدا الكحولية ) و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى-
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  19 :ش نوال  -الدقى -
 - 117زيتونه ألنشاء وتشغيل المطاعم  ZAYTONAشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12338عن السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  19 :ش نوال  -الدقى -
 - 118نطاق البيانات لتقنيه المعلومات شركة  ،فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12345عن فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عقار  - 114برج جوميرا -ش الهرم -
الطالبيه  -الهرم -
 - 119نطاق البيانات لتقنيه المعلومات شركة  ،ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
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 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12345عن ومراكز نقل
تكنولوجيا المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة  :عقار  - 114برج جوميرا -ش الهرم  -الطالبيه  -الهرم -
 - 120شيرين صالح للمشغوالت اليدوية شركة  ،على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12333عن على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  49 :ش
الزھراء  -الدقي -
 - 121بى جروب للدعاية واالعالن  BE GROUPشركة  ،الدعاية واالعالن
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
تجارة وتوريد مستحضرات التجميل
التوريدات العمومية
التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12421عن الدعاية واالعالن
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
تجارة وتوريد مستحضرات التجميل
التوريدات العمومية
التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :مكتب رقم  1الدول االول  3 -شارع  26يوليو  -ميدان لبنان
 - 122جلوبال اليف  Global Lifeشركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12347عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 17الدور الرابع  -شارع مصر  -برج  6االداري  -مول سيتي ستار
 - 123جلوبال اليف  Global Lifeشركة  " ،التوريدات العمومية
" تقديم االستشارات في مجال الهجرة والحاق العمالة ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ،رأس مالها 100000.000
،قيدت فى  20201014برقم  ، 12347عن " التوريدات العمومية
" تقديم االستشارات في مجال الهجرة والحاق العمالة ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال  ،بجهة  :شقة  - 17الدور الرابع -
شارع مصر  -برج  6االداري  -مول سيتي ستار -
 - 124جلوبال اليف  Global Lifeشركة  ،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 .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم
 ، 12347عن 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 .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :شقة  - 17الدور الرابع  -شارع مصر  -برج 6
االداري  -مول سيتي ستار -
 - 125تل  -كازل  TELL - KAZELشركة  ،القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها.
،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12357عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان حهينة  -محور 26
يوليو  -الشيخ زايد -
 - 126تل  -كازل  TELL - KAZELشركة  - ،اعداد التصميمات الهندسية فى مجال االثاث واالكسسوارات
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية بيع وتجارة االثاث واالكسسوارات الخشبية والمعدنية التسويق االلكترونى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12357عن  -اعداد التصميمات
الهندسية فى مجال االثاث واالكسسوارات
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية بيع وتجارة االثاث واالكسسوارات الخشبية والمعدنية التسويق االلكترونى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام  ،بجهة  :الوحدة رقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان حهينة  -محور 26
يوليو  -الشيخ زايد -
 - 127بى جروب للدعاية واالعالن  BE GROUPشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12421عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب رقم  1الدول االول  3 -شارع  26يوليو  -ميدان لبنان
 - 128امير جروب لالستثمار والتعدين شركة  ،والتصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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
 التجاره العامة -المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة
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" التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها و ال يشمل ذلك محاجر ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201019برقم  ، 12433عن والتصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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
 التجاره العامة المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة" التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها و ال يشمل ذلك محاجر  ،بجهة  29 :ش الرشيد -ش احمد عرابي-
المهندسين -
 - 129باى المحدودة للتعمير  BAY DEVELOPMENTشركة  ،االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12393عن االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  1بالدور الثانى  -مبنى رقم  9الكائن بمشروع الممشى بمدينة بيفرلى ھيلز  -الحى  - 17الكيلو 38
طرق القاھره االسكندرية الصحراوى  -الشيخ زايد
 - 130اتش اتش ار تى لالنشاءات  HHRT FOR CONSTRUCTION COMPANYشركة  ،المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12553عن المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور السادس  -برج رقم  - 1ابراج برعى بالزا  -ميدان الحصرى  6 -اكتوبر
 - 131طعم البيوت المصرية شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها 10000.000
،قيدت فى  20201013برقم  ، 12317عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :محل رقم  2بالعقار
رقم  10شارع الطائف  -من ش السودان  -الدقى -
 - 132كابيتال ايليت للتطوير العقارى  capitale elite for real estate developmentشركة  - ،المقاوالت العامة
والمتكاملة والمتخصصة
 التسويق واالستثمار والتطوير العقارى شراء وبيع وتأجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق ( كهرباء – مياه –صرف ) وإعدادھاللبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية
لتمليكها أو تأجيرھا او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201013برقم ، 12327عن  -المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
 التسويق واالستثمار والتطوير العقارى شراء وبيع وتأجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق ( كهرباء – مياه –صرف ) وإعدادھاللبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية
لتمليكها أو تأجيرھا او اداراتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  ،بجهة  40 :منطقة العمارات  -الحى العاشر -المحور المركزى - - 133كابيتال ايليت للتطوير العقارى  capitale elite for real estate developmentشركة  ،من الوجوه مع الشركات
و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12327عن من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  40 :منطقة العمارات  -الحى العاشر -المحور المركزى -
 - 134اورينت لالستثمار والتسويق العقارى  ORIENTشركة  " ،االستثمار والتسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12340عن " االستثمار والتسويق العقارى  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  76 :ش ابو بكر الصديق  -ش ناھيا  -بوالق الدكرور -
 - 135ميتا ليست انتر برايز لتدوير وتصدير المعادن  Meta List Enter Prise Metals Recyclingشركة  " ،اقامة
وتشغيل مصنع لتدوير الخامات التعدينية و المعادن
" توريد المعادن والخامات التعدينية
" تصدير المعادن والخامات التعدينية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها 50000.000
،قيدت فى  20201015برقم  ، 12354عن " اقامة وتشغيل مصنع لتدوير الخامات التعدينية و المعادن
" توريد المعادن والخامات التعدينية
" تصدير المعادن والخامات التعدينية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  42 :شارع وادي النيل -
العجوزه -
 - 136ميتا ليست انتر برايز لتدوير وتصدير المعادن  Meta List Enter Prise Metals Recyclingشركة  ،وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم
 ، 12354عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  42 :شارع وادي النيل  -العجوزه -
 - 137فرست ستب للتدريب والتطوير والدراسات  First Step For Training development and studiesشركة " ،
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
" اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
-اعداد التصميمات الهندسية

" تقديم االستشارات االدارية والفنية ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها
في المادة ?? من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
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" إقامة و تنظيم المؤتمرات ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12176عن " اقامة وتشغيل مركز
العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
" اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
-اعداد التصميمات الهندسية

" تقديم االستشارات االدارية والفنية ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها
في المادة ?? من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" إقامة و تنظيم المؤتمرات  ،بجهة 317 :ش السودان  -العجوزه
 - 138فرست ستب للتدريب والتطوير والدراسات  First Step For Training development and studiesشركة ،
والحفالت العامة والمعارض عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده
" تقديم الدورات التدريبية فى مجال الحاسب االلى واللغات
" تقديم خدمات رجال االعمال ( فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12176عن والحفالت العامة والمعارض عدا السياحية بشرط
استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده
" تقديم الدورات التدريبية فى مجال الحاسب االلى واللغات
" تقديم خدمات رجال االعمال ( فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ،
بجهة 317 :ش السودان  -العجوزه
 - 139فرست ستب للتدريب والتطوير والدراسات  First Step For Training development and studiesشركة ،
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12176عن وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 317 :ش السودان  -العجوزه
 - 140أو اس چي للتوكيالت التجارية  OSGشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم 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
اعداد وتجهيز وتوريد الوجبات الجاھزة
توريد االدوات الصحية والكهربائية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم ، 12377
عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم 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
اعداد وتجهيز وتوريد الوجبات الجاھزة
توريد االدوات الصحية والكهربائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  ،بجهة  20 :ش ترعة الزمر -العمرانية-
 - 141جالسولينا للتصميمات  Glassolinaشركة  - ،اعداد التصميمات البالستيكية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية التسويق االلكتروني عبر االنترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12136عن  -اعداد التصميمات
البالستيكية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية التسويق االلكتروني عبر االنترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :الدور االول  -وادي النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -الشيخ زايد -
 - 142جالسولينا للتصميمات  Glassolinaشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12136عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االول  -وادي النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -الشيخ زايد -

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

70

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 143ميديم للتسويق العقاري  Medium For rReal Estatesشركة  - ،التسويق العقاري
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12203عن  -التسويق العقاري
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عماره  47أ  -ش جامعه الدول العربيه -المهندسين  -العجوزه
 - 144دانا للتوريدات العمومية والطبية والتوكيالت التجارية DANA GENERAL AND MULTI MEDICAL SUPPLIES
شركة  ،على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12300عن على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  14 :شارع
ترسا-الدور االول-امام معسكر الجيش  -المريوطية  -الهرم -
 - 145دانا للتوريدات العمومية والطبية والتوكيالت التجارية DANA GENERAL AND MULTI MEDICAL SUPPLIES
شركة  " ،تجارة وتوريد المالبس واليونيفورم الطبى واالغطية واالقنعة الطبية الوقائية والمستلزمات واالجهزة الطبية والمعملية
للمستشفيات ومعامل التحاليل ومستلزمات الصيدليات ومستحضرات التجميل.
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
" التصدير.
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12300عن " تجارة وتوريد المالبس واليونيفورم
الطبى واالغطية واالقنعة الطبية الوقائية والمستلزمات واالجهزة الطبية والمعملية للمستشفيات ومعامل التحاليل ومستلزمات
الصيدليات ومستحضرات التجميل.
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
" التصدير.
" التوريدات العمومية.
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها  ،بجهة  14 :شارع ترسا-الدور االول-امام معسكر الجيش  -المريوطية  -الهرم -
 - 146ھومز للحلول العقارية شركة  ،التسويق العقارى
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12309عن التسويق العقارى
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  22 :م  -حدائق االھرام  -بوابة منقرع
 - 147جنوب للتطوير العقاري  Janoub Developmentشركة  ،التطوير العقاري
المقاوالت العامة
مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12364عن التطوير العقاري
المقاوالت العامة
مقاوالت اعمال التشطيبات والديكور
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إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها  ،بجهة  :عماره  - 1480المجاوره الثامنه -الحي االول  6 -اكتوب
 - 148جنوب للتطوير العقاري  Janoub Developmentشركة  ،بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12364عن بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عماره  - 1480المجاوره الثامنه -الحي االول  6 -اكتوب
 - 149ھومز للحلول العقارية شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12309عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  22 :م  -حدائق االھرام  -بوابة منقرع
 - 150ھاتلي  Hatliشركة  ،طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12380عن طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 1052 :
الحي الرابع -المجاورة الخامسة -
 - 151ھاتلي  Hatliشركة  ،التسويق االلكتروني
 التجارة االلكترونية عبر االنترنت" الوساطة التجارية
 تجارة مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالعشاب والنباتات واالغذية والمستلزمات الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12380عن التسويق االلكتروني
 -التجارة االلكترونية عبر االنترنت
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" الوساطة التجارية
 تجارة مستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالعشاب والنباتات واالغذية والمستلزمات الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك  ،بجهة  1052 :الحي الرابع -المجاورة الخامسة -
 INNOVATION GATEشركة  ،باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول
 - 152انوفيشن جيت
اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12453عن باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة رقم  1شارع محمد محمود-امتداد محور احمد عرابى-المهندسين -
 - 153امباسادورز شركة  * ،نشطة داخل قانون  72لسنة :2017
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقةشبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 356لسنة 2008
*انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
 التوكيالت التجارية* تلتزم الشركةباحكام القانون رقم  120لسنة 1982بشان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إال ،رأس مالها ، 63000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12574عن * نشطة داخل قانون 72
لسنة :2017
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقةشبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 356لسنة 2008
*انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
 التوكيالت التجارية* تلتزم الشركةباحكام القانون رقم  120لسنة 1982بشان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إال  ،بجهة  :مكتب  -7بيفرلى ھيلز  -مول الواك - -الشيخ زايد -
 - 154امباسادورز شركة  ،بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
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*تلتزم الشركهبإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ،رأس مالها ، 63000.000قيدت فى  20201027برقم 12574 ،عن بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
*تلتزم الشركهبإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  ،بجهة  :مكتب  -7بيفرلى ھيلز  -مول الواك - -الشيخ زايد - - 155امباسادورز شركة  ،الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
- 5عنوان الم ،رأس مالها ، 63000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12574عن الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
- 5عنوان الم  ،بجهة  :مكتب  -7بيفرلى ھيلز  -مول الواك - -الشيخ زايد -
 - 156بورا لتصنيع وتوريد منتجات الجى اربى والبانيوھات االكليريك شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الجى
اربى والبانيوھات االكليريك والفايبر جالس.
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اغطية الصرف الصحى. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير. المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة. تجارة منتجات الجى اربى والبانيوھات االكليريك والفايبر جالس. -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12187عن  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع منتجات الجى اربى والبانيوھات االكليريك والفايبر جالس.
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اغطية الصرف الصحى. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير. المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة. تجارة منتجات الجى اربى والبانيوھات االكليريك والفايبر جالس. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على  ،بجهة  78 :شارع علية  -ناحية الحرانية  -مركز الجيزة -
 - 157بورا لتصنيع وتوريد منتجات الجى اربى والبانيوھات االكليريك شركة  ،تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12187عن تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  78 :شارع علية  -ناحية الحرانية  -مركز الجيزة -
 - 158سفنكس لالنشاء والتعمير  SPHINX CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTشركة  - ،المقاوالت العامة
والمتكاملة والمتخصصة.
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اعمال صيانة المنشأت والمبانى. مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري  ،بشرط أال يقل عدد تلك الوحدات عنخمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
 مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . االستثمار العقاري. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12220عن -المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -اعمال صيانة المنشأت والمبانى.

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

76

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 مشروعات اإلسكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل ألغراض السكن غير اإلداري  ،بشرط أال يقل عدد تلك الوحدات عنخمسين وحدة سكنية ،سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
 مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . االستثمار العقاري. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف  ،بجهة  :دار الرماد  -شارع برج الحرم -خلف فيال المحافظ - - 159سفنكس لالنشاء والتعمير  SPHINX CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTشركة  ،الصحي أو الصرف
الصناعي والتنقية وتوصيالتها.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحيةداخل المدن أو بين المدن. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (  ) b.o.tسواء كانت تحت سطحاألرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t
 إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية ،رأس مالها ، 300000.000قيدتفى  20201006برقم  ، 12220عن الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترواألنفاق أو أجزاء منها . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحيةداخل المدن أو بين المدن. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام اإلنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (  ) b.o.tسواء كانت تحت سطحاألرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t
 إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية  ،بجهة  :دار الرماد  -شارع برج الحرم-خلف فيال المحافظ -
 - 160سفنكس لالنشاء والتعمير  SPHINX CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTشركة  ،في مجال البنية األساسية.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أوصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. تشغيل وصيانة واستغالل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصةلالستصالح واالستزراع.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاالقيامباعمال تنسيق وصيانة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12220عن في مجال البنية األساسية.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أوصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. تشغيل وصيانة واستغالل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصةلالستصالح واالستزراع.
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهاالقيامباعمال تنسيق وصيانة  ،بجهة  :دار الرماد  -شارع برج الحرم -خلف فيال المحافظ -
 - 161أوتو ماشينري لإلستشارات المالية  Auto Machinery Consulting Company AMCشركة  ،مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12376عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  - 12الحي  -2المركز التجاري الحديث -
 - 162كيه أم أي دي للتسويق والتطوير العقاري  KMID For Real Estate and Developmentشركة  ،المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
التسويق العقاري
التصدير
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
مقاوالت اعمال التشطيب
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12375عن
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
التسويق العقاري
التصدير
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
مقاوالت اعمال التشطيب
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  124 :ش السودان  -المهندسين  -العجوزه -
 - 163كرافتد ايجيبت لتصميم االثاث والمفروشات  CRAFTED EGYPTشركة  ،اعداد التصميمات الهندسية لالثاث وتنفيذ
اعمال المفروشات اليدوية
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12373عن اعداد
التصميمات الهندسية لالثاث وتنفيذ اعمال المفروشات اليدوية
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :وحدةرقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان
جهينة -محور  26يوليو  -الشيخ زايد
 - 164فيلفيت بيوتي كلينيك لمراكز التجميل شركة  ،اقامة وتشغيل وادارة مراكز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم (
بيوتى سنتر )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12410عن اقامة
وتشغيل وادارة مراكز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم ( بيوتى سنتر )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة رقم
 - 309الدور  282 - 3ش الهرم  -برج جراند ھاوس -
 - 165حسن طه حسن محمد ابو موسى وشريكته شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية.
" تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات البالستيك داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر
العربية رقم  356لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12389عن " اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المنتجات البالستيكية.
" تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات البالستيك داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر
العربية رقم  356لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  :قطعة  - 249المنطقة األولي  -مجمع فتوح للصناعات الصغيرة -
 - 166حسن طه حسن محمد ابو موسى وشريكته شركة  ،غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201018برقم
 ، 12389عن غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قطعة  - 249المنطقة األولي  -مجمع فتوح للصناعات الصغيرة -
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 - 167مالتى براند ستور  MULTI BRAND STOREشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى
االخص تجارة الساعات والعطور والنظارات
 التوريدات العموميةالتسويق االلكترونى عبر االنترنت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12572عن التجارة العامة والتوزيع فيما
ھو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة الساعات والعطور والنظارات
 التوريدات العموميةالتسويق االلكترونى عبر االنترنت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :مكتب  2الدور الثانى قطعة  129/131الحى الخامس المجاورة االولى  6 -اكتوبر
 - 168مالتى براند ستور  MULTI BRAND STOREشركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12572عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب  2الدور الثانى قطعة  129/131الحى الخامس المجاورة االولى  6 -اكتوبر
 - 169عويس للتجارة شركة  " ،انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط فيھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201006برقم ، 12222عن " انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط فيھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
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 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو  ،بجهة  :وحدة رقم  245بالكيلو  - 61طريق مصر اسكندريةالصحراوى -
 - 170عويس للتجارة شركة  ،األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية. الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية." انشطة خارج ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا.تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12222عن األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية. الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية." انشطة خارج ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا.تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع  ،بجهة  :وحدة رقم  245بالكيلو  - 61طريق مصر اسكندرية الصحراوى -
 - 171سمارت سوليوشنز لتصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  Smart Solutionsشركة  ،الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12314عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدة رقم  - 1الدور الثالث فوق األرضي  -عمارة  - 5سيتي ستارز-
 - 172ذا بست لالستثمار العقاري شركة  " ،االستثمار العقارى .
" التوريدات العمومية
" تقديم خدمات رجال االعمال من ( فاكس -تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201014برقم ، 12337
عن " االستثمار العقارى .
" التوريدات العمومية
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" تقديم خدمات رجال االعمال من ( فاكس -تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر )  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :شقه  - 104العقار رقم  - 27المجاوره الرابعه  -الشيخ زايد -
 - 173ذا بست لالستثمار العقاري شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12337عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه  - 104العقار رقم  - 27المجاوره الرابعه  -الشيخ زايد -
 - 174إنجاز للمقاوالت العامه والتجارة شركة  " ،المقاوالت العامة
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12349عن " المقاوالت العامة
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  17 :فتحي السني  -الطريق االبيض  -ارض اللواء  -العجوزه -
 - 175مولنى للخدمات االلكترونية  MAWELNYشركة  " ،االستثمار العقارى.
" التسويق االلكترونى.
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها
، 20000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12356عن " االستثمار العقارى.
" التسويق االلكترونى.
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :وادى
النيل -الدور االول  -جامعة النيل -
 - 176مولنى للخدمات االلكترونية  MAWELNYشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12356عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وادى النيل -الدور االول  -جامعة النيل -
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 - 177ھاي إستيل للتوريدات العمومية شركة  ،التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12403عن التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقه بالدور السادس  -عقار  - 20شمحمد حلمي  -ش المدينة المنوره  -امبابه-
 - 178وافل اند مور  WAFFLE AND MOREشركة  ،اقامة و تشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12471عن
اقامة و تشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  2 :دجلة جاردنز-حدائق اكتوبر 6 -اكتوبر
 - 179وافل اند مور  WAFFLE AND MOREشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12471عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  2 :دجلة جاردنز-حدائق اكتوبر 6 -اكتوبر
 - 180الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،انشطة من داخل ق 72
لسنة :2017
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 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى
 20201026برقم  ، 12559عن انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين  ،بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ
زايد  6 -اكتوبر
 - 181الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيهتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اقامه ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12559عن أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيهتجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
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مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اقامه  ،بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 182انجلو للدعاية واالعالن  ANGULOشركة  ،الدعاية واالعالن.
 تصميم مواد الدعاية والهداية وطباعة كل ما سبق لدى الغير.إقامة وتنظيم المؤتمرات والفاعليات والمعارض( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرضتصميم وتاجيرالالفتات والمساحات االعالنية.
على حده)
 تقديم االستشارات التسويقية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12459عن الدعاية واالعالن.
 تصميم مواد الدعاية والهداية وطباعة كل ما سبق لدى الغير.إقامة وتنظيم المؤتمرات والفاعليات والمعارض( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرضتصميم وتاجيرالالفتات والمساحات االعالنية.
على حده)
 تقديم االستشارات التسويقية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص  ،بجهة  53 :ش جامعة الدول العربية-الدور الخامس-شقة -18المهندسين
 - 183انجلو للدعاية واالعالن  ANGULOشركة  ،عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12459عن عليها في المادة  27من قانون سوق رأس
المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  53 :ش جامعة الدول العربية-الدور الخامس-شقة -18المهندسين
 - 184نوفا للتصدير شركة  ،تصدير الحاصالت الزراعية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12571عن تصدير الحاصالت الزراعية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  - 1230 :المجاورة  - 6الحى الخامس  6 -اكتوبر
 - 185ام ام امبال للتجارة  MM EMBALشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية
 تجارة وبيع االجهزة الطبية والصيانة المتنقلة لها  -التوكيالت التجارية  -تلتزم الشركةباحكام القانون رقم  120لسنة 1982بشانتنظيم اعمال الوكالة التجارية ،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 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس
مالها ، 100000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 12606عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية  -تجارة وبيع االجهزة الطبية والصيانة المتنقلة لها  -التوكيالت التجارية  -تلتزم الشركةباحكام القانون رقم 120
لسنة 1982بشان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،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 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة :
13م -الدور االرضى-البوابة-3حدائق االھرام-الهرم
 - 186ام ام امبال للتجارة  MM EMBALشركة  ،و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 12606عن و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 13 :م -الدور االرضى-البوابة-3حدائق االھرام-الهرم
 - 187ناصر خلف محمود احمد وشريكه شركة  ،انشطهداخل ق :72
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 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب انشطه خارج ق :72 التوريدات العموميهتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12189عن انشطهداخل ق :72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب انشطه خارج ق :72 التوريدات العموميهتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :القطعه  8 26/15فدان  -والقطعه  8 26/16فدان جمعيه ابو سرور القبابات  -اطفيح -
 - 188علي احمد احمد عمر وشركاه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن واالدوات الصحية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 5000000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12212عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن واالدوات الصحية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  2235 :الحي الثاني  -مجاورة - 8
 - 189ساكو للمقاوالت شركة  ،المقاوالت العامة
استغالل المناجم والمحاجر
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 12221عن المقاوالت العامة
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استغالل المناجم والمحاجر
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :مجمع المجد  -الدور الثالث  6 -اكتوب
 - 190ساكو للمقاوالت شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12221عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مجمع المجد  -الدور الثالث  6 -اكتوب
 - 191نقاوة لتجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية شركة  - ،تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية
 اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتغليف وفرز المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12282عن  -تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية
 اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتغليف وفرز المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 1 9 :ج  -مجاورة اولى  -مدينة الفردوس  6 -اكتوبر
 - 192زھرة الهرم لتجارة التجزئة والجملة شركة  - ،تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيةبالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

88

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201004برقم
 ، 12162عن  -تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيةبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ،بجهة  58 :ش المغربي  -الهرم
 - 193أماكن االختيار لألستثمار العقاري شركة  - ،االستثمار العقارى .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12152عن  -االستثمار العقارى .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  292 :أ  -ش الثروه المعدنية -حدائق االھرام -
 - 194ليدر سيرفس  LEADER SERVICEشركة  ،الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل
المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله
مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات
التوريدات العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
توريد المواد الغذائيه
تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض
التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال ،رأس مالها
، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12413عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل
المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله
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مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات
التوريدات العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
توريد المواد الغذائيه
تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض
التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال  ،بجهة  :قار  - 46ش
 - 45مدينه التحرير -امبابه -الجيزه -
 - 195كونتوم  QUANTUMشركة  ،المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 12223عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  :مبنى رقم  3بوليجون سوديك-وحدة  - A1/3/2الشيخ
زايد -
 - 196كونتوم  QUANTUMشركة  ،مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12223عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مبنى رقم  3بوليجون سوديك-وحدة  - A1/3/2الشيخ زايد -
 - 197نينجا ادز  NINJA ADSشركة  " ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم
و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12341عن " صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالتبما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال  ،بجهة  1 :شارع احمد ابو الفتوح من شارع الهرم - - 198نينجا ادز  NINJA ADSشركة  ،البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية" اعداد ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12341عن البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية
.
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
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 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية" اعداد  ،بجهة  1 :شارع احمد ابو الفتوح من شارع الهرم -
 - 199نينجا ادز  NINJA ADSشركة  ،وتصميم الجرافيك
" التجارة االلكترونية والتسويق االلكترونى عبر االنترنت
" إقامة وتنظيم المعارض ( عدا السياحية ) والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ).
" االستثمار العقارى .
" المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" اقامة وتشغيل وتجهيز وادارة مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
" التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12341عن وتصميم الجرافيك
" التجارة االلكترونية والتسويق االلكترونى عبر االنترنت
" إقامة وتنظيم المعارض ( عدا السياحية ) والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ).
" االستثمار العقارى .
" المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" اقامة وتشغيل وتجهيز وادارة مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
" التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم  ،بجهة  1 :شارع احمد ابو الفتوح من شارع الهرم -
 - 200نينجا ادز  NINJA ADSشركة  120 ،لسنه  1982فى 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 .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12341عن  120لسنه  1982فى 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 .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك  ،بجهة  1 :شارع احمد ابو الفتوح من شارع الهرم -
 : - 201أر .زد لالستشارات الفنية  R .Z Technical Cons ultantsشركة  ،تقديم االستشارات الفنية وفي مجال تكنولوجيا
تصنيع مواد البناء (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات
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والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة
الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية
(.
إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والفنية للمنطقة الصناعية.
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201015برقم
 ، 12369عن تقديم االستشارات الفنية وفي مجال تكنولوجيا تصنيع مواد البناء (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات
والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة
الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية
(.
إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية والفنية للمنطقة الصناعية.
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في  ،بجهة 56 :ش ايران  -الدقى
 : - 202أر .زد لالستشارات الفنية  R .Z Technical Cons ultantsشركة  ،مجال تدريب العمالة الفنية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12369عن مجال تدريب العمالة الفنية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 56 :ش ايران  -الدقى
 - 203كسالنت بروداكشن أند ديستربيوشن  Excellent Production & Distributionشركة  ،االنتاج الفنى و التوزيع
لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و
كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
 اعداد و تجهيز استديوھات التصوير وتاجيرھا واماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوھاتالبث االذاعى )
 ادارة و تشغيل دور العرض السينمائىتاجير كافة معدات التصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلىيجوز للشركة ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12365عن االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه
و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و
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كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
 اعداد و تجهيز استديوھات التصوير وتاجيرھا واماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوھاتالبث االذاعى )
 ادارة و تشغيل دور العرض السينمائىتاجير كافة معدات التصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلىيجوز للشركة  ،بجهة  :شقة 46 - 602ش نادى الصيد  -الدقى
 - 204كسالنت بروداكشن أند ديستربيوشن  Excellent Production & Distributionشركة  ،ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12365عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة 46 - 602ش نادى الصيد  -الدقى
 - 205الصابرين للمقاوالت العامة والتوريدات شركة  - ،المقاوالت العامة.
 التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12154عن  -المقاوالت العامة.
 التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  8 :شارع محمد ال حمد ال ثان  -أول فيصل -

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

94

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 206توب ودينج للحفالت والمؤتمرات شركة  " ،إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية ) والمؤتمرات والحفالت العامة
)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(.
" تنظيم االفراح وحفالت الزفاف
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12390عن " إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية ) والمؤتمرات
والحفالت العامة )بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(.
" تنظيم االفراح وحفالت الزفاف
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ،
بجهة  25 :ح  -حدائق االھرام  -جردنيا  -الهرم -
 - 207نيو إيجيبشن للتصميم  NEW EGYPTIANشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية
" اعداد التصميمات الهندسية
" اعداد االبحاث العلمية
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
" التصدير
" التصنيع لدى الغير لوحدات االنارة واالكسوارات الخشبية والمعدنية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها ،رأس مالها
، 15000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12427عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية
" اعداد التصميمات الهندسية
" اعداد االبحاث العلمية
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
" التصدير
" التصنيع لدى الغير لوحدات االنارة واالكسوارات الخشبية والمعدنية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها  ،بجهة  :وحدة
رقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ زايد -
 X- CHANG COMPNYشركة  - ،ادارة المشروعات
 - 208اكس تشينج كمبنى الدارة المشروعات
(مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
بموافقة و اجراءات الترخيص بها)
 المقاوالت العامة. التسويق العقارى. اقامة وتشغيل وادارة المراكز والموالت التجارية واالدارية. مقاوالت اعمال صيانة المبانى والمنشآت. تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض. -القيام باعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والمساحات الخضراء(الالند سكيب)

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ،رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12474عن ادارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما وردبموافقة و اجراءات الترخيص بها)
 المقاوالت العامة. التسويق العقارى. اقامة وتشغيل وادارة المراكز والموالت التجارية واالدارية. مقاوالت اعمال صيانة المبانى والمنشآت. تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض. القيام باعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والمساحات الخضراء(الالند سكيب) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  ،بجهة  :مبنى  Bادارى تجارى  -وحدة رقم  - 6كمبوند زايد ديونز  -الحىالسادس  -المجاورة الثالثة -
الشيخ زايد -
 - 209اكس تشينج كمبنى الدارة المشروعات
الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

 X- CHANG COMPNYشركة  ،وجه من الوجوه مع

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12474عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي
تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مبنى  Bادارى تجارى  -وحدة رقم  - 6كمبوند زايد ديونز  -الحى السادس  -المجاورة الثالثة -
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الشيخ زايد -
 - 210أرومانزا لمكسبات الطعم واإلضافات الغذائيه  Aromanzaشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12224عن والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قطعه  - 34الدور التاني والتالت بالمبني االداري علي مساحه  1200م  -المنطقه الصناعيه
االولي -
 - 211اركان لالجهزة المنزلية شركة  - ،تجارة االجهزة االلكترونية والكهربائية المنزلية واالدوات المنزلية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  120لسنه 1982فى 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 ،رأس مالها 2000000.000
،قيدت فى  20201011برقم  ، 12274عن  -تجارة االجهزة االلكترونية والكهربائية المنزلية واالدوات المنزلية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وبإحكام القانون رقم  120لسنه 1982فى 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  ،بجهة  - 532 :المجاورة - 1
الحى الخامس  -قسم ثان -
 - 212اركان لالجهزة المنزلية شركة  ،لهذا الغرض .
التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12274عن لهذا الغرض .
التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  - 532 :المجاورة  - 1الحى الخامس  -قسم ثان -
 - 213مغازي جروب  Moghazy Groupشركة  " ،التسويق االلكتروني عبر االنترنت.
" اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
" اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء
كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع ،رأس مالها 10000.000
،قيدت فى  20201013برقم  ، 12316عن " التسويق االلكتروني عبر االنترنت.
" اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
" اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء
كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  ،بجهة  :خلف مركز شرطة
البدرشين  -البدرشين -
 - 214فايفز اوربيت جروب لإلستثمار العقاري  Fifth Orbit Groupشركة  ،االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12322عن االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  6 :شارع اوالد فضل متفرع من طريق الكوم العمومي  -الكوم االحمر -اوسيم
 - 215فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،المرافق والمنشأت بداخلها
 ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطهبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
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الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى ،رأس مالها ، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن
المرافق والمنشأت بداخلها
 ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطهبذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة-
 - 216مغازي جروب  Moghazy Groupشركة  ،فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية
والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه
االيوائيه للمشروع
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12316عن فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق
واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات
المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ،
بجهة  :خلف مركز شرطة البدرشين  -البدرشين -
 - 217مغازي جروب  Moghazy Groupشركة  ،بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12316عن بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
خلف مركز شرطة البدرشين  -البدرشين -
 - 218فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  - ،نشطة داخل قانون :72
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدامنطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس
الجمهورية رقم  356لسنة .2008
 مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل . اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها واعادة الهيكلة الفنيةواالدارية للمصانع
، -رأس مالها ، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن  -نشطة داخل قانون :72
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 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدامنطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس
الجمهورية رقم  356لسنة .2008
 مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل . اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها واعادة الهيكلة الفنيةواالدارية للمصانع
  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة- - 219جريت ريفر للتنمية الزراعية شركة  ،القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 60000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12366عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور السادس  -شقه  606فوق االرضي  -عقاررقم  - 205ش  26يوليو  -ميدان سفينكس
 المهندسين - 220بودي أند سول
الجسم ( بيوتي سنتر)

 Body & Soulشركة  - ،اقامة وتشغيل وإدارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة و الشعر و

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12436عن  -اقامة وتشغيل وإدارة مركزتجميل
للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتي سنتر)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  84 :ش شهاب  -المهندسين  -العجوزه
 - 221تشاب مى  CHAPP MEشركة  " ،أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . -تصميم وصيانة وتشغيل وتسويق انظمة المدفوعات والمتحصالت االلكترونية
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 تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وتسويق تطبيقات الهاتف المحمول يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12429عن " أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . تصميم وصيانة وتشغيل وتسويق انظمة المدفوعات والمتحصالت االلكترونية تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وتسويق تطبيقات الهاتف المحمول يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى  ،بجهة  :مكتب  - Bالدور االرضى  -مبنى كونكورديا االدارى  -القرية الذكية  -الكيلو 28طريق مصر اسكندرية الصحراوى
 - 222شركه المصريه اكسترا لالدوات التجميليه شركة  " ،تجاره وبيع ادوات التجميل ومستلزمات االطفال والمستلزمات
الطبيه
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12431عن " تجاره وبيع ادوات
التجميل ومستلزمات االطفال والمستلزمات الطبيه
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور االرضي  6 -ش جبر علي جبر  -فيصل -
& YSYS FOR FINTECH
 - 223واي سيس للتكنولوجيا المالية والحلول االنسانية الذكية
 SMARTHUMANITARIANشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
SOLUTIONS
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12488عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مبنى لينكس بيزنس بارك -وحدة-A12القرية الذكية-
 - 224محمد مجدي محمد عثمان وشريكيه شركة  ،يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم 72
لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12500عن يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  199 :ش عمرو بن العاص  -فيصل
& YSYS FOR FINTECH
 - 225واي سيس للتكنولوجيا المالية والحلول االنسانية الذكية
 SMARTHUMANITARIANشركة - ،صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما تشمله من
SOLUTIONS
أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز
البيانات  ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات  ،والتعليم التكنولوجي.
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12488عن -صناعة تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت ،بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز
البيانات  ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات  ،والتعليم التكنولوجي.
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات  ،بجهة  :مبنى لينكس بيزنس بارك -وحدة-A12القرية الذكية-& YSYS FOR FINTECH
 - 226واي سيس للتكنولوجيا المالية والحلول االنسانية الذكية
 SMARTHUMANITARIANشركة  ،على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.
SOLUTIONS
 أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات. مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدومشروعات التكنولوجيا الحديثة .
 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12488عن على الحاسبات وبالوسائلاإللكترونية.
 أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .
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 تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات. مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدومشروعات التكنولوجيا الحديثة .
 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة  ،بجهة  :مبنى لينكس بيزنس بارك -وحدة-A12القرية الذكية-& YSYS FOR FINTECH
 - 227واي سيس للتكنولوجيا المالية والحلول االنسانية الذكية
 SMARTHUMANITARIANشركة  ،بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى
SOLUTIONS
محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى
العلمي والثقافي والفني .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم
 ، 12488عن بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى
العلمي والثقافي والفني .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :مبنى لينكس بيزنس بارك -وحدة-A12القرية الذكية-
 - 228وفاق للصناعة والتجارة شركة  ،بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12334عن بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته
التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقةرقم  4عقاررقم و 2شارع جمال عبدالناصر كمبوند فاميلى الند الحى الثامن  6 -اكتوبر
 - 229أو اس چي للتوكيالت التجارية  OSGشركة  ،الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12377عن الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  20 :ش ترعة الزمر -العمرانية-
 - 230أجيال للتنمية الزراعية شركة  " ،انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين
الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس
الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201018برقم  ، 12424عن " انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين
الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس
الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو  ،بجهة  :قطعة رقم  42 -23الحاره  -الواحات البحريه - 231أجيال للتنمية الزراعية شركة  ،التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
" ? -تربيه الخيول
? -الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه
" االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ،رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12424عن التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
" ? -تربيه الخيول
? -الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه
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" االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  ،بجهة  :قطعة
رقم  42 -23الحاره  -الواحات البحريه -
 - 232أجيال للتنمية الزراعية شركة  356 ،لسنة . 2008
" اقامة وتشغيل مصنع إلنتاج و تعبئة التمور بكافة انواعها
" انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
 توريد المحاصيل الزراعية انشاء المناحل بغرض التربية واإلنتاج وانتاج السالالت" التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم 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
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12424عن  356لسنة . 2008
" اقامة وتشغيل مصنع إلنتاج و تعبئة التمور بكافة انواعها
" انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
 توريد المحاصيل الزراعية انشاء المناحل بغرض التربية واإلنتاج وانتاج السالالت" التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم 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
 ،بجهة  :قطعة رقم  42 -23الحاره  -الواحات البحريه -
 - 233أجيال للتنمية الزراعية شركة  ،الغرض .
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12424عن الغرض .
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :قطعة رقم  42 -23الحاره  -الواحات البحريه -
 - 234كليوباترا إللحاق العمالةبالداخل شركة  ،الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12557عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  43 :شارع االسالم من االندلس الطالبية -العمرانية
 - 235سينوبيك ايجيبت للتجارة العامة والمقاوالت شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية
" المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
" توريد وتركيب الواح الطاقة الشمسية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها
" االستثمار العقارى .
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12569عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية
" المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
" توريد وتركيب الواح الطاقة الشمسية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها
" االستثمار العقارى .
" التوكيالت التجارية
تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 ،
بجهة  2 :شارع مسجد الحمد من شارع الريحانى  -الهرم -
 - 236سينوبيك ايجيبت للتجارة العامة والمقاوالت شركة  ،المنظمة لهذا الغرض .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
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التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12569عن المنظمة لهذا الغرض .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  2 :شارع مسجد الحمد من شارع الريحانى  -الهرم -
 - 237صيصان مصر لالنتاج الداجنى شركة  ،تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ
أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 700000.000قيدت فى  20201005برقم
 ، 12180عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  9 :عمارات الفراعنة-شمحمد رشدى-المجزر االلى-
المريوطية-الهرم
 - 238انفيكتوس وير للبرمجيات  Invictus wareشركة  - ،صناعةت كنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من
أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12387عن  -صناعةت كنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . -إدخال البيانات  ،بجهة  :عقار رقم  - 2المجاوره الخامسه  -الشيخ زايد -
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 - 239انفيكتوس وير للبرمجيات  Invictus wareشركة  ،علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم ، 12387عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا  ،بجهة  :عقار رقم  - 2المجاوره الخامسه  -الشيخ زايد - - 240انفيكتوس وير للبرمجيات  Invictus wareشركة  ،المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم
 ، 12387عن المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  ،بجهة  :عقار رقم  - 2المجاوره الخامسه  -الشيخ زايد -
 - 241باتشولى ھوم للتصميمات  PATCHOULI HOMEشركة  " ،اعمال تصميم وتنفيذ المنتجات والمشغوالت اليدوية
وتصميم المفروشات
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12392عن "
اعمال تصميم وتنفيذ المنتجات والمشغوالت اليدوية وتصميم المفروشات
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدور األول  -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان
جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ زايد -
 - 242باتشولى ھوم للتصميمات  PATCHOULI HOMEشركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201018برقم
 ، 12392عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدور األول  -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ زايد -
 - 243بست باى الجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها  BEST BUYFOR COMPUTERSشركة  ،التوريدات العمومية
تجارة اجهزة الحاسب االلى والكمبيوتر ومستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12596عن التوريدات العمومية
تجارة اجهزة الحاسب االلى والكمبيوتر ومستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :محل رقم (( 25الدور الثانى مركز المدينة التجارى  -ميدان فودافون  6 -اكتوبر-
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 - 244ترينينج الب.تك  TRAINING LAB.TECشركة  - ،اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات . تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12218عن  -اقامة وتشغيلمركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات . تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  ،بجهة  3 :ش مصدق  -الدور الخامس  -الدقى - - 245ترينينج الب.تك  TRAINING LAB.TECشركة  ،او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12218عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  3 :ش مصدق  -الدور الخامس  -الدقى -
 - 246ايه اتش ام للتوريدات العامة  A H Mشركة  - ،التوريدات العمومية
 تقديم خدمات النظافة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها.
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12178عن  -التوريدات العمومية
 تقديم خدمات النظافة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  4 :شارع االندلس شقة  - 6الهضبة -مساكن الرماية -
 - 247سفنكس لالنشاء والتعمير  SPHINX CONSTRUCTION AND DEVELOPMENTشركة  ،و ادارة وتجميل الحدائق
و الطرق و الميادين (الالند سكيب)
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12220عن و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين
(الالند سكيب)
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :دار الرماد  -شارع برج الحرم -خلف فيال المحافظ -
 - 248سيتي أوف ھيربز  City OF herbsشركة , ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12158عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  h419 :دجله بالم  -طريق الواحات  -حدائق اكتوبر-
 - 249حسام ھيثم مارديني وشريكه شركة  - ،انشطة داخل قانون : 72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
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 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدھا أوتجميدھا.
 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12146عن  -انشطة داخلقانون : 72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدھا أوتجميدھا.
 تجاره الجمله والتجزئهبالمدن  ،بجهة  :الوحدة رقم  - 6عمارة  1و  -بمشروع سيتي  -الكائن بالقطعة رقم /4/1أ  -المحورالمركزي  6 -اكتوبر-
 - 250حسام ھيثم مارديني وشريكه شركة  ،والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و
مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكوالت والتيك اواى
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى 20201001
برقم  ، 12146عن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و
مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكوالت والتيك اواى
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة  ،بجهة  :الوحدة رقم  - 6عمارة  1و  -بمشروع سيتي -
الكائن بالقطعة رقم /4/1أ  -المحور المركزي  6 -اكتوبر-
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 - 251حسام ھيثم مارديني وشريكه شركة  ،بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12146عن بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام
الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رقم  - 6عمارة  1و  -بمشروع سيتي  -الكائن بالقطعة رقم /4/1أ  -المحور المركزي  6 -اكتوبر-
 - 252سيتي أوف ھيربز  City OF herbsشركة  - ،تعبئه واستخالص وتركيز وتجفيف كافه انواع البذور والبقول والنباتات
الطبيه والعطريه والتوابل لدي الغير
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التصدير التوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم
 ، 12158عن  -تعبئه واستخالص وتركيز وتجفيف كافه انواع البذور والبقول والنباتات الطبيه والعطريه والتوابل لدي الغير
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التصدير التوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ،بجهة  h419 :دجله بالم  -طريق الواحات  -حدائق اكتوبر-
Makler for construction and industrial projects
 - 253ماكلر للمقاوالت والمشروعات الصناعية
شركة  ،المقاوالت العامه والمتكامله والمتخصصة  .ب -أعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط األنتاج والمصانع  .ت-
التصنيع لدى الغير .ث -تجاره الجمله والتجزئه  .وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص الالزمه لممارسة ھذا األنشطه .ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التى
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تزاول أعماال شبيها بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوالخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون ، .رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12142عن المقاوالت
العامه والمتكامله والمتخصصة  .ب -أعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط األنتاج والمصانع  .ت -التصنيع لدى الغير.
ث -تجاره الجمله والتجزئه  .وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمه
لممارسة ھذا األنشطه .ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التى تزاول أعماال شبيها بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوالخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام
القانون  ، .بجهة  :الدور األرضى -شقه رقم أ  -عماره رقم  - 3منطقه التعاونيات  -قسم ثانى -
 HONUNIFORMشركة  ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
 - 254ھون يونيفورم
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12229عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عمارة  11كبموند الياسمين-حدائق اكتوبر-جنوب
االحياء -
 - 255شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  " ،انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك :
أ-أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.
ب-إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
ج-إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.
د-أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية
للمصانع
"  -1صناعة تكنولوجيا ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12219عن " انشطة داخل قانون 72
لسنة :2017
تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ،ويشمل ذلك :
أ-أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع.
ب-إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
ج-إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج.
د-أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية
للمصانع
"  -1صناعة تكنولوجيا  ،بجهة  64 :شارع العروبة  -المريوطيه  -الهرم -
 - 256عويس للتجارة شركة  ،بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى
 20201006برقم  ، 12222عن بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :وحدة رقم  245بالكيلو  - 61طريق مصر
اسكندرية الصحراوى -
 - 257ثامس اب للتسويق االلكتروني  Thumbsupشركة  - ،التسويق االلكتروني عبر االنترنت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12179عن  -التسويق االلكتروني عبر االنترنت
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  19 :ش المساحة  -قسم الدقي -
 - 258تاتش وود لالثاث والديكورات المنزلية  TOUCH WOOD FOR FURNITURE AND DECORATIONSشركة ،
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12186عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  67 :المحور المركزى  -الحى الثالث -
 - 259تاتش وود لالثاث والديكورات المنزلية  TOUCH WOOD FOR FURNITURE AND DECORATIONSشركة - ،
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث المنزلى والديكورات المنزلية.
 تجارة االثاث المنزلى والديكورات المنزلية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201005برقم
 ، 12186عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث المنزلى والديكورات المنزلية.
 تجارة االثاث المنزلى والديكورات المنزلية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  67 :المحور المركزى  -الحى الثالث -
 - 260نيواجري فودز  NAFشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع تجفيف وتعبئة وتغليف البصل والحاصالت الزراعية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12253عن اقامة وتشغيل مصنع تجفيف وتعبئة وتغليف
البصل والحاصالت الزراعية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الثالث  -برج الصفتي  -اعلى االھلي للصرافة -ميدان المديرية - - -بنى سويف
 - 261تروبيكا لالستيراد والتصدير  TROPICAشركة  ،االستيراد والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتعديالته
بيع وتوزيع الماده الخام لمنتجات العصائر والمشروبات
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12252عن االستيراد والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتعديالته
بيع وتوزيع الماده الخام لمنتجات العصائر والمشروبات
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة  ،بجهة  106 :ش الملك فيصل -
 - 262تروبيكا لالستيراد والتصدير  TROPICAشركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12252عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  106 :ش الملك فيصل -
 - 263جولز  Joulsشركة  " ،تجاره وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه
والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه.
" تصنيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه لدي الغير
" التوريدات العمومية
" التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" تسويق المنتجات
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى 20201011برقم  ، 12266عن " تجاره وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه
والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه.
" تصنيع االدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه لدي الغير
" التوريدات العمومية
" التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" تسويق المنتجات
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات  ،بجهة  :حجره من شقه بالعقار رقم  - 14شفيصل  -الهرم  -الجيزه -
 - 264جولز  Joulsشركة  ،وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او
فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12266عن وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :حجره من شقه بالعقار رقم  - 14ش فيصل  -الهرم  -الجيزه -
 - 265كرافتد ايجيبت لتصميم االثاث والمفروشات  CRAFTED EGYPTشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12373عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدةرقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو  -الشيخ زايد
 - 266محمد نادي سيد حسين وشريكه شركة  ،حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز
الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات
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القانون - .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12344عن حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سقط
حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون - .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شارع سيد ابو غويل  -العياط -
 - 267دالسين ليمتد  DALSEEN LIMITEDشركة  ،باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج
كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12346عن باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 195 :شارع  26يوليو  -العجوزة -
 - 268عماد الدين حسن عبدالعظيم علي وشركاه شركة  " ،انشطة داخل قانون : 72
 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم 356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و
التيك ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12330عن " انشطة داخل قانون : 72
 تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم 356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكوالت و
التيك  ،بجهة  :كائن بالعقار رقم  - 9جاردينيا الشمس  -محور جمال عبدالناصر -
 - 269عماد الدين حسن عبدالعظيم علي وشركاه شركة  ،اواى
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12330عن اواى
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
?سقط حقها فى التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :كائن بالعقار رقم  - 9جاردينيا الشمس  -محور جمال عبدالناصر -
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 - 270دالسين ليمتد  DALSEEN LIMITEDشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" إقامة وتنظيم المعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ).
" تصميم جميع المشغوالت الذھبية بكافة انواعها والمجوھرات وااللماس والحجار الكريمة.
" التصدير.
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة ،رأس مالها، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12346عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" إقامة وتنظيم المعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ).
" تصميم جميع المشغوالت الذھبية بكافة انواعها والمجوھرات وااللماس والحجار الكريمة.
" التصدير.
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة  ،بجهة 195 :شارع  26يوليو  -العجوزة -
 - 271محمد سيد انور مرسي وشريكيه شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن واالسطمبات والقوالب
ومكونات االجهزه المنزلية والسيارات
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 3000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12406عن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن
واالسطمبات والقوالب ومكونات االجهزه المنزلية والسيارات
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :قطعه رقم  - A 71مجمع سي بي سي  - CPCالمنطقه الصناعيه -
 - 272باك باكرز للبرمجة والتسويق االلكتروني  Bak Pakersشركة  ،التسويق االلكتروني
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال تصميم وإنتاج وتطويرالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12468عن التسويق االلكتروني
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال تصميم وإنتاج وتطويرالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
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عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  6 :ش المتحف الزراعي  -العجوزه -
 - 273باك باكرز للبرمجة والتسويق االلكتروني  Bak Pakersشركة  ،مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحتهالتنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12468عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحتهالتنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ش المتحف الزراعي  -العجوزه -
 - 274الحلول المرنه للتجاره والتصدير شركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12501عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  57 :شارع مصدق  -الدقى
 - 275أعمال للتجارة العامة والتوريدات شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
توريد المواد الغذائية
التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
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اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
تقديم خدمات الكاترينج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى
 20201027برقم  ، 12593عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
توريد المواد الغذائية
التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
تقديم خدمات الكاترينج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة  :الدور الثاني  -برج مكة -شارع المدينة
المنورة (مستجد ) -من شارع استوديو مصر-
المريوطية -الهرم
 - 276ھشام الدين محمد احمد نسيم وشركاه شركة  " ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12563عن " استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي
تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  11 :ش االعناب  -المهندسين  -العجوزه -
 - 277اليكسباك للطباعه والتغليف والصناعات البالستيكيه  AleXpack For Printing Industryشركة  ،اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع البالستيك والطباعه عليها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والمستلزمات الطبيه
التوريدات العموميه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 30000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12177عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك والطباعه عليها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والمستلزمات الطبيه
التوريدات العموميه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :عماره  -10رحاب اكتوبر 6 -اكتوبر
 - 278اليكسباك للطباعه والتغليف والصناعات البالستيكيه  AleXpack For Printing Industryشركة  ،السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 30000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12177عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عماره  -10رحاب اكتوبر 6 -اكتوبر
 - 279سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش  CDM SMITH EUROPE GMBHموسسه طبقا لقانون المانيا  .شركة ،
تنفيذ التعاقد المبرم بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات (  ) WMRAبوزارة البيئة وشركة سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش
وذلك لتنفيذ البرنامج القومى الدارة المخلفات والنفايات الصلبة (  ) NSMWPمصر والخاص بالخدمات االستشارية لتنفيذ البرنامج
فى محافظتى قنا واسيوط ،رأس مالها ، 280.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12581عن تنفيذ التعاقد المبرم بين جهاز
تنظيم ادارة المخلفات (  ) WMRAبوزارة البيئة وشركة سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش وذلك لتنفيذ البرنامج القومى
الدارة المخلفات والنفايات الصلبة (  ) NSMWPمصر والخاص بالخدمات االستشارية لتنفيذ البرنامج فى محافظتى قنا واسيوط ،
بجهة  :ايه ام امولتبارك  39744 , 5 - 3بدخوك  -المانيا
 - 280سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش  CDM SMITH EUROPE GMBHموسسه طبقا لقانون المانيا  .شركة ،
تنفيذ التعاقد المبرم بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات (  ) WMRAبوزارة البيئة وشركة سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش
وذلك لتنفيذ البرنامج القومى الدارة المخلفات والنفايات الصلبة (  ) NSMWPمصر والخاص بالخدمات االستشارية لتنفيذ البرنامج
فى محافظتى قنا واسيوط ،رأس مالها ، 280.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12581عن تنفيذ التعاقد المبرم بين جهاز
تنظيم ادارة المخلفات (  ) WMRAبوزارة البيئة وشركة سى دى ام سميث يوروب جى ام بى اتش وذلك لتنفيذ البرنامج القومى
الدارة المخلفات والنفايات الصلبة (  ) NSMWPمصر والخاص بالخدمات االستشارية لتنفيذ البرنامج فى محافظتى قنا واسيوط ،
بجهة  25 :شارع االحرار  -الدقى -
 - 281أجرينابل  AGRINABLEشركة  -1 ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم
و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
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- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12285عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و
االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال  ،بجهة  F15 :الدور الثانى  -جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور  26يوليو  6 -اكتوبر
 - 282أجرينابل  AGRINABLEشركة  ،البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
- 12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم ، 12285
عن البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
- 12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية  ،بجهة  F15 :الدور الثانى  -جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور
 26يوليو  6 -اكتوبر
 - 283أجرينابل  AGRINABLEشركة  ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
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ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
- 13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 16األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما ،رأس مالها 100000.000
،قيدت فى  20201012برقم  ، 12285عن والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
- 13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 16األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  ،بجهة  F15 :الدور الثانى -
جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور  26يوليو  6 -اكتوبر
 - 284أجرينابل  AGRINABLEشركة  ،في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
نشر وتوزيع الكتب والمجالت بصفةغيردورية
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوىصحفى ،رأس مالها 100000.000
،قيدت فى  20201012برقم  ، 12285عن في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
نشر وتوزيع الكتب والمجالت بصفةغيردورية
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوىصحفى  ،بجهة  F15 :الدور الثانى -
جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور  26يوليو  6 -اكتوبر
 - 285أجرينابل  AGRINABLEشركة  ،او اعالمى او
اعالنى
تقديم دورات تدريبيةعبر االنترنت

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

124

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12285عن او اعالمى او
اعالنى
تقديم دورات تدريبيةعبر االنترنت
إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  F15 :الدور الثانى  -جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور  26يوليو  6 -اكتوبر
 - 286ال سعد للتجارة والخدمات العامه  ALSAAD TRADE AND GENERALشركة  ،واالدوات
المنزليه وحمامات السباحه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12188عن واالدوات
المنزليه وحمامات السباحه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :ش منشاه القناطر -مدينه االحالم  -قسم منشاه القناطر
 - 287محمد سيف الدين احمد محمود عوض وشريكيه شركة  ،بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة
خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
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،رأس مالها ، 50000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12254عن بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا
التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :شقه  - 9عماره  -138ش سامح جادو  -السياحيه - 6
 - 288محمد سيف الدين احمد محمود عوض وشريكيه شركة  " ،انشطه داخل ق : 72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار ،رأس مالها ، 50000000.000قيدت فى  20201011برقم
 ، 12254عن " انشطه داخل ق : 72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار  ،بجهة  :شقه  - 9عماره  -138ش سامح جادو  -السياحيه - 6
 - 289محمد سيف الدين احمد محمود عوض وشريكيه شركة  ،رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه 2008
" انشاء او اداره او تشغيل المدارس ( فيما عدا الدوليه )
" انشطه خارج ق : 72
 المقاوالت العامه" اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات
" التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة ،رأس مالها ، 50000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12254عن
رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه 2008
" انشاء او اداره او تشغيل المدارس ( فيما عدا الدوليه )
" انشطه خارج ق : 72
 المقاوالت العامه" اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات
" التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
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وتلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،بجهة  :شقه  - 9عماره  -138ش سامح جادو  -السياحيه - 6
 - 290اقناع للتجارة العامة والتوزيع
TRADING AND DISTRIBUTION

CONVINCE FOR GENERAL
شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا.

تجاره الجمله والتجزئه لالجهزه االلكترونيه والهواتف المحموله وخطوط التليفونات المحموله وكروت الشحن وجميع
اكسسوارات التليفونات المحموله
التسويق االلكتروني
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
بيع االجهزه االلكترونيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12360عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح
به قانونا.
تجاره الجمله والتجزئه لالجهزه االلكترونيه والهواتف المحموله وخطوط التليفونات المحموله وكروت الشحن وجميع
اكسسوارات التليفونات المحموله
التسويق االلكتروني
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
بيع االجهزه االلكترونيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد  ،بجهة  501 :برج الجوھرة  -ش اللبيني  -الهرم
 - 291اقناع للتجارة العامة والتوزيع
TRADING AND DISTRIBUTION
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

CONVINCE FOR GENERAL
شركة  ،تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان

تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12360عن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  501 :برج الجوھرة  -ش اللبيني  -الهرم
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 - 292ماين جايت لحلول الغذاء  MAIN GATE FOR FOOD SOLUTIONSشركة  " ،تجارة وتوزيع وتوريد المواد
الغذائية ومستلزمات الشركات والمصانع
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت
فى  20201012برقم  ، 12302عن " تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية ومستلزمات الشركات والمصانع
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :مكتب  - 14مبنى ( ج )  -مجمع
على الدين  -الحى - 12
 - 293ماين جايت لحلول الغذاء  MAIN GATE FOR FOOD SOLUTIONSشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12302عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب  - 14مبنى ( ج )  -مجمع على الدين  -الحى - 12
 - 294إيزى سيرفيس للتوريدات العمومية  EASY SERVICEشركة  " ،تأجير واستئجار وتوريد السيارات )فيما عدا التأجير
التمويلى والليموزين(
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12388عن " تأجير واستئجار
وتوريد السيارات )فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين(
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  53 :ش اللبينى  -فيصل -
 - 295الوكيل لفرز وتجهيز وتجفيف وتعبئة حاصالت زراعيه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتجفيف وتعبئة
حاصالت زراعيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12311عن اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتجفيف
وتعبئة حاصالت زراعيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عقاررقم أ 3مرحله اولى شرق النيل  -مدينه بنى سويف الجديده
 - 296ايزى واى للخدمات التسويقية شركة  ،التسويق االلكترونى عبر االنترنت
تقديم االستشارات فى مجال التسويق والدعاية واالعالن (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات
العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12329عن التسويق االلكترونى عبر االنترنت
تقديم االستشارات فى مجال التسويق والدعاية واالعالن (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات
العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او  ،بجهة  363 :شارع الهرم
 - 297ايزى واى للخدمات التسويقية شركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12329عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  363 :شارع الهرم
 - 298نينجا ادز  NINJA ADSشركة  ،طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى
 20201014برقم  ، 12341عن طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  1 :شارع احمد ابو الفتوح من شارع الهرم -
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 - 299دجله و الفرات لإلستصالح الزراعى شركة  - ،استصالح وتجهيز األراضى بالمرافق األساسيه التى تجعلها قابله
لألستزراع  .وأستزراع األراضي المستصلحه  .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصه ألغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه في األستزراع وليس الرى بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها ىقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  . 2008اقامه
وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصالت الزراعيه وتبريد الحاصالت الزراعيه والمواد ،رأس مالها
، 2000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12371عن  -استصالح وتجهيز األراضى بالمرافق األساسيه التى تجعلها قابله
لألستزراع  .وأستزراع األراضي المستصلحه  .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصه ألغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه في األستزراع وليس الرى بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها ىقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  . 2008اقامه
وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصالت الزراعيه وتبريد الحاصالت الزراعيه والمواد  ،بجهة  :شقه رقم
( )5بالدور الثانى بالعقار رقم ( )8بلوك رقم ( )5042بمشروع شركه المحموديه العامه للمقاوالت  -قسم أول أكتوبر-
 - 300دجله و الفرات لإلستصالح الزراعى شركة  ،الغذائيه  .اقامه وتشغيل مصنع لحقن ونفخ البالستيك بكافه اشكاله وانواعه
 .تصدير جميع انواع الخضروات والفاكهه
،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12371عن الغذائيه  .اقامه وتشغيل مصنع لحقن ونفخ
البالستيك بكافه اشكاله وانواعه  .تصدير جميع انواع الخضروات والفاكهه  ،بجهة  :شقه رقم ( )5بالدور الثانى بالعقار رقم ()8
بلوك رقم ( )5042بمشروع شركه المحموديه العامه للمقاوالت  -قسم أول أكتوبر-
 - 301ليدر سيرفس  LEADER SERVICEشركة  ،شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12413عن شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :قار  - 46ش  - 45مدينه التحرير -امبابه -الجيزه -
 - 302كية ام تي للتوريدات والمقاوالت العامه  K M Tشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه
" تصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والمشروبات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12428عن "
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
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" تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من
قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه
" تصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والمشروبات  ،بجهة  :شقه  1بدور الميزانين  -عقار رقم  - 11ش الهادي ناصيه ش االمين
 متفرع من ش احمد عرابي  -العجوزه - - 303كية ام تي للتوريدات والمقاوالت العامه  K M Tشركة  ،عدا الكحوليه لدي الغير
"التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12428عن عدا الكحوليه لدي
الغير
"التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقه  1بدور الميزانين  -عقار رقم  - 11ش الهادي ناصيه ش االمين  -متفرع من ش
احمد عرابي  -العجوزه -
 - 304راكون لتكنولوجيا المعلومات  Raccoon Platformشركة  - ،أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12567عن  -أعمال التوصيف والتحليلوالتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . -أعمال التوصيف  ،بجهة  :مبني  - B 5القريه الذكيه -طريق مصر اسكندريه الصحراوي  6 -اكتوبر
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 - 305سمارت بيلدنج للمقاوالت والتوريدات شركة  " ،المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول
اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12241عن " المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول
اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 6 :حي جنوب االحياء  -عينات الشباب -
 - 306كيه أم أي دي للتسويق والتطوير العقاري  KMID For Real Estate and Developmentشركة  ،السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12375عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  124 :ش السودان  -المهندسين  -العجوزه -
 - 307كاليبر لالستثمار العقارى  CALIBER REAL ESTATEشركة  ،االستثمار العقارى  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12415عن االستثمار العقارى  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :العقار رقم  1شارع  14الثورة الخضراء  -غرب طريف مصر اسكندرية الصحراوى  -خارج حدود الكيلو  - 2الشيخ زايد
 - 308موسى فارم  MOUSAFARMشركة  ،تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو
التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12230عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

132

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية
نشاطها  ،بجهة 11 :ش الشعراوى من كفر طهرمس-فيصل

 - 309موسى فارم  MOUSAFARMشركة  ،تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو
التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12230عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 11 :ش الشعراوى من كفر طهرمس-فيصل
 - 310وان ادفرتيسينج  One advertisingشركة  ،الدعايه واالعالن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12457عن الدعايه واالعالن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه  - 11الدور التالت  4 -ش المهندس حسن براده متفرع من مراد -
 - 311البنا ترانس للنقل الجماعي
التوريدات العمومية

 El banna Trans For Public Transportionشركة ،

تجاره قطع غيار السيارات
النقل البري للركاب
النقل الجماعي ما عدا النقل السياحي
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وال يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمه بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12483عن التوريدات
العمومية
تجاره قطع غيار السيارات
النقل البري للركاب
النقل الجماعي ما عدا النقل السياحي
وال يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمه بمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة  10 :ش حلمي البنا  -اوسيم
 El banna Trans For Public Transportionشركة  ،في
 - 312البنا ترانس للنقل الجماعي
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12483عن في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  10 :ش حلمي البنا  -اوسيم
 - 313فرساي للمقاوالت العامه والتوريدات  Versaillesشركة  ،المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12527عن المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الخامس  -شقه  158 - 126شارع الهرم الرئيسي  -الهرم -
 - 314ورلد لالنتاج الفنى  WORLDشركة  - ،تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 التسويق االلكترونى. تسويق المنتجات (فيما ھو مسموح به قانونا) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال ،رأس مالها، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12198عن  -تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات
والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 التسويق االلكترونى. تسويق المنتجات (فيما ھو مسموح به قانونا) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال  ،بجهة  :مكتب 10مول الشبابا الحى الثالث عشر المجاورة االولى  -الشيخ زايد -
 - 315مشاريع مصر للتسويق االلكترونى والدعاية واالعالن  MASHARIE MISR FOR E-MARKETINGشركة - ،
التسويق االلكترونى.
 الدعاية واالعالن. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12208عن  -التسويق االلكترونى.
 الدعاية واالعالن. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدة رقم -16برج - 4دور -5سيلفر مول-الحى العاشر -بجوار سيتى سكيب -
 - 316انترناشيونال ايجى ترانس شركة  ،شحن البضائع والنقل البرى للبضائع.
وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمه مات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جه ازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 12258عن شحن البضائع والنقل البرى للبضائع.
وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمه مات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جه ازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له  ،بجهة 15 :ش القاضى-خلف مستشفى اوسيم
المركزى  -اوسيم
 - 317انترناشيونال ايجى ترانس شركة  ،ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12258عن ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 15 :ش القاضى-خلف مستشفى اوسيم المركزى  -اوسيم
 - 318تشاب مى  CHAPP MEشركة  ،قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12429عن قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مكتب B
 الدور االرضى  -مبنى كونكورديا االدارى  -القرية الذكية  -الكيلو 28طريق مصر اسكندرية الصحراوى - - 319شركة مركز الجهمى لالستثمار شركة  ،االستثمار العقارى .
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استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12423عن االستثمار العقارى .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم  ،بجهة  :شقةرقم  - 2الدور االرضى -
عقار  32ش حسن رمضان  -الدقى
 - 320شركة مركز الجهمى لالستثمار شركة  ،بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
تقييم االصول العقارية
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
االشراف على تنفيذ المشروعات
الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية.
تجارة الجملة والتجزئة
تقديم خدمات رجال االعمال من (فاكس -تصهوير – تليفون – كتابة كمبيوتر)
تنظيم المعارض (عدا ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12423عن بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
تقييم االصول العقارية
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
االشراف على تنفيذ المشروعات
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الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية.
تجارة الجملة والتجزئة
تقديم خدمات رجال االعمال من (فاكس -تصهوير – تليفون – كتابة كمبيوتر)
تنظيم المعارض (عدا  ،بجهة  :شقةرقم  - 2الدور االرضى  -عقار  32ش حسن رمضان  -الدقى
 - 321كيه فارمز لتوريد اللحوم البلدى  K.FARMSشركة  - ،تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو
األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 توريد اللحوم البلدى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم
 ، 12139عن  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 توريد اللحوم البلدى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  60 :شارع كولدير -جزيرة الدھب  -الجيزه -
 - 322كيه فارمز لتوريد اللحوم البلدى  K.FARMSشركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12139عن الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  60 :شارع كولدير -جزيرة الدھب  -الجيزه -
 - 323الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،وتشغيل المراكز التجاريه
وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى
 20201026برقم  ، 12559عن وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
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رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية  ،بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ
زايد  6 -اكتوبر
 - 324الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12559عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 325الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،والمناطق النائية والمناطق
خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التصدير شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و الفندقية والتجارية حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12559عن والمناطق النائية
والمناطق خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التصدير شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و الفندقية والتجارية حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا  ،بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 326الفيروز للتنمية واالستثمار  AL FAYROUS INVESTMENT DEVELOPMENTشركة  ،و الحوافز الواردة بقانون
االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
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االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12559عن و الحوافز الواردة
بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :وحدةرقم  - G107شيلز مول  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 327انفيست جيت لالستثمار العقاري  Invest Gate For Real Estateشركة  - ،انشطة داخل قانون : 72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 356لسنة 2008
 تجاره الجمله والتجزئه وسالسل االمداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الواديالقديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 12466عن  -انشطة داخل قانون : 72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 356لسنة 2008
 تجاره الجمله والتجزئه وسالسل االمداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الواديالقديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما  ،بجهة  :فيال  - 175الحي الخامس  -خلف
السنترال  -الشيخ زايد
 - 328انفيست جيت لالستثمار العقاري  Invest Gate For Real Estateشركة  ،ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصةتقديم االستشارات في مجال الخدمات الفنية والهندسية( فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
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االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 12466عن ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصةتقديم االستشارات في مجال الخدمات الفنية والهندسية( فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص  ،بجهة  :فيال  - 175الحي الخامس  -خلف السنترال
 الشيخ زايد - 329انفيست جيت لالستثمار العقاري  Invest Gate For Real Estateشركة  ،عليها فى المادة  27من قانون سوق
رأس المال والئحته التنفيذية )
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12466عن عليها فى المادة  27من قانون سوق
رأس المال والئحته التنفيذية )
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو  ،بجهة  :فيال  - 175الحي الخامس  -خلف السنترال  -الشيخ زايد
 - 330انفيست جيت لالستثمار العقاري  Invest Gate For Real Estateشركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12466عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها  ،بجهة  :فيال  - 175الحي الخامس  -خلف السنترال  -الشيخ زايد
 - 331المصريه لمواد العزل والمقاوالت ايجيكور  EGCoreشركة  ،بمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف )مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356
لسنه 2008
 أعمال التصميمات الهندسية و أعمال إدارة التنفيذ ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12157عنبمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف )مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356
لسنه 2008
 أعمال التصميمات الهندسية و أعمال إدارة التنفيذ  ،بجهة  :رقم  - 103المجاوره التانيه -الحي السابع  -الشيخ زايد - - 332المصريه لمواد العزل والمقاوالت ايجيكور  EGCoreشركة  ،للمشروعات علي اختالف أنشطتها
 اعمال عزل وحقن المواد المانعه لتسريب المياه اعمال حفر االنفاق وصيانتها وتقديم الدعم الفني يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12157عن
للمشروعات علي اختالف أنشطتها
 اعمال عزل وحقن المواد المانعه لتسريب المياه اعمال حفر االنفاق وصيانتها وتقديم الدعم الفني يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :رقم  - 103المجاوره التانيه -الحي السابع  -الشيخ زايد -
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 - 333الشركة العالمية لصناعة االوميا والماستر باتش شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12225عن واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  -152/7المنطقة
الصناعية الثانية -
 - 334شريف رجب قرنى خليل وشريكه شركة  " ،انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط فيھاتين الحالتين أن تكون ،رأس مالها ، 750000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12264عن " انشطة داخل ق االستثمار
رقم  72لسنة :2017
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات. استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط فيھاتين الحالتين أن تكون  ،بجهة  :دلة -ش سعد زغلول-برج حزب مستقبل وطن-امام مدرسة الزراعة = -
 - 335شريف رجب قرنى خليل وشريكه شركة  ،األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 انشطة خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة :2017 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية ،رأس مالها ، 750000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 12264عن األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
 انشطة خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة :2017 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية  ،بجهة  :دلة -ش سعد زغلول-برج حزب
مستقبل وطن-امام مدرسة الزراعة = -
 - 336شريف رجب قرنى خليل وشريكه شركة  ،رقم  356لسنة . 2008
تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
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،رأس مالها ، 750000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12264عن رقم  356لسنة . 2008
تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :دلة -ش سعد زغلول-برج حزب مستقبل وطن-امام مدرسة الزراعة = -
 - 337فاسترو للهندسة والمقاوالت  Fastrue Engineering And Contractingشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12420عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  22 :شارع العراق  -من شارع شهاب  -المهندسين -
 - 338بروجكت لين لإلستشارات الغذائيه  PROJECT LEANشركة  - ،تقديم االستشارات الغذائيه( فيما عدا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إقامة و تنظيم الندوات و المؤتمرات و الحفالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12155عن  -تقديم االستشارات الغذائيه( فيما عدا االستشارات
القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إقامة و تنظيم الندوات و المؤتمرات و الحفالت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو  ،بجهة  :الدور االول  1 -ب  -شارع النيل االبيض  -العجوزه -
 - 339بروجكت لين لإلستشارات الغذائيه  PROJECT LEANشركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12155عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  :الدور االول  1 -ب  -شارع النيل االبيض  -العجوزه -
 - 340المصريه لمواد العزل والمقاوالت ايجيكور  EGCoreشركة  - ،االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردينوتنظيم 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
 المقاوالت العامة تقديم االستشارات الهندسيه(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم ،رأس مالها، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12157عن  -االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردينوتنظيم 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
 المقاوالت العامة تقديم االستشارات الهندسيه(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم  ،بجهة  :رقم  - 103المجاورهالتانيه -الحي السابع  -الشيخ زايد -
 - 341المصريه لمواد العزل والمقاوالت ايجيكور  EGCoreشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12157عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :رقم  - 103المجاوره التانيه -الحي السابع  -الشيخ زايد -
 - 342أجرينابل  AGRINABLEشركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12285عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  F15 :الدور الثانى  -جامعة النيل االھلية -ميدان جهينة -محور  26يوليو  6 -اكتوبر
 - 343ام جى اتش للتجارة والتوزيع السلع والمنتجات  M G Hشركة  - ،تجارة وتوزيع وتخزين السلع والمنتجات والمالبس
الجاھزة
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 7750000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12209عن  -تجارة وتوزيع وتخزين السلع والمنتجات
والمالبس الجاھزة
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :ش الجبالى  -ملك  /ليلى نجيب سعيد
 - 344فام ديرى  FAM DAIRYشركة  - ،تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين
أو اللحوم.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12181عن  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الكيلو  - 58طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -المعتمدية-
 - 345ويسترن فالى للتوكيالت التجارية واالستشارات شركة  ،التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة
 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12228عن
التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
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عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  ،بجهة  :مكتب رقم  2بالدور السادس-سلفر مول-المحور المركزى  6 -اكتوبر
 - 346ويسترن فالى للتوكيالت التجارية واالستشارات شركة  ،وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12228عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي
تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مكتب رقم  2بالدور السادس-سلفر مول-المحور المركزى  6 -اكتوبر
 - 347اسامه محمد الشربيني عبد الخالق وشريكه شركة  " ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12233عن " استصالح وتجهيز األراضي
بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي
مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع  ،بجهة  32 :ش عبدون بشير  -متفرع من ش دكتور الشين  -الكوم االخضر  -فيصل -
 - 348اسامه محمد الشربيني عبد الخالق وشريكه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ
أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12233عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع السمكية .
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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة  32 :ش عبدون بشير  -متفرع من ش دكتور الشين  -الكوم االخضر  -فيصل -
 - 349امير جروب لالستثمار والتعدين شركة  " ،انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع، ,رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201019برقم  ، 12433عن " انشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ، ,بجهة  29 :ش الرشيد -ش احمد عرابي-
المهندسين -
 - 350امير جروب لالستثمار والتعدين شركة  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" تجاره الجمله والتجزئه
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 االستيراد ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12433عن وأن تستخدم طرق الري الحديثة فىاالستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
" تجاره الجمله والتجزئه
" انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
 االستيراد  ،بجهة  29 :ش الرشيد -ش احمد عرابي -المهندسين - - 351نهضه مصر للتنميه والزراعه شركة  - ،تجاره االسمده والمبيدات الزراعية والتقاوي والبذور
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 40000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12140عن  -تجاره االسمده والمبيدات الزراعية
والتقاوي والبذور
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  18 :ش خليل ابو يوسف  -المساحه  -الملك فيصل -
 - 352وان للتطوير العقارى شركة  - ،التطوير العقارى
 االستثمار العقارى . االسكان الذى تؤجر وحداتهبالكامل خاليه الغراض السكن غير االدارى بشرط اال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدهسكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه.
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن  -التطوير العقارى
 االستثمار العقارى . االسكان الذى تؤجر وحداتهبالكامل خاليه الغراض السكن غير االدارى بشرط اال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدهسكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه.
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق  ،بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 353وان للتطوير العقارى شركة  ،الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم 356
لسنة
2008 .
 شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرھا او اداراتهااو استغاللها لحسابها او لحساب الغير
مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 356
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لسنه ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرھا او اداراتهااو استغاللها لحسابها او لحساب الغير
مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 356
لسنه  ،بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 354وان للتطوير العقارى شركة  ،او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 355وان للتطوير العقارى شركة 2008 ،
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن 2008
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية -تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
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واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى  ،بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 356وان للتطوير العقارى شركة  ،رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
ا -عداد دراسات الجدوى للمشروعات
 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطهبذلك سواء كانت ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن رقم  300لسنة  2012بشان
شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
ا -عداد دراسات الجدوى للمشروعات
 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطهبذلك سواء كانت  ،بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 357وان للتطوير العقارى شركة  ،خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها
والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
 التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12160عن
خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
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 التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  ،بجهة  9 :ش نادى الصيد  -الدقى -
 - 358اوميجا للتوريدات والمقاوالت العامة شركة  - ،المقاوالت العامة
 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف) تجارة االالت والمبيدات الزراعية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12207عن  -المقاوالت العامة
 شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف) تجارة االالت والمبيدات الزراعية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :عمارة - 28شقة - 2شارع دجلة  -حدائق اكتوبر
 : - 359الحلول المتقدمة للتجارة والتوريدات العمومية  SOLUTION TIME TRADEشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو
مسموح به قانونا  - -التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12237عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به
قانونا  - -التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 70 :ش الزھراء  -المهندسين
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 - 360العمرانى للتجارة والدھانات شركة  ،القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12197عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الحى -11المجاورة -4سوق العبد-محل رقم  - 11الشيخ زايد
 - 361الشركة المصرية لصناعة االظرف شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق واالظرف الورقية واالكياس الورقية.
تجارة جميع انواع الورق واالظرف واالكياس بكافة انواعه ا.
التصدير.
التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة ،رأس مالها
، 60000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12251عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق واالظرف الورقية واالكياس
الورقية.
تجارة جميع انواع الورق واالظرف واالكياس بكافة انواعه ا.
التصدير.
التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة  ،بجهة 16 :ش زايد
ش عبد المنعم رياض-الوراق - 362الشركة المصرية لصناعة االظرف شركة  ،او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12251عن او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 16 :ش زايد -ش عبد المنعم رياض-الوراق
 - 363اوول فور انيملز  ALL FOR ANIMALSشركة  - ،تجارة وتوزيع االدوية الحيوانية والمستلزمات البيطرية وتوزيع
اللقاحات واكسسوارات الحيوانات واالغذية واالعالف
الحيوانية.
 التصنيع والتعبئة لدى الغير للمواد الغذائية واالعالف البيطرية للحيوانات. -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12148عن  -تجارة وتوزيع االدوية
الحيوانية والمستلزمات البيطرية وتوزيع اللقاحات واكسسوارات الحيوانات واالغذية واالعالف
الحيوانية.
 التصنيع والتعبئة لدى الغير للمواد الغذائية واالعالف البيطرية للحيوانات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام  ،بجهة  1 :ش المجاورة الثالثة  -الحى الثالث  -الشيخ زايد -
 - 364اوول فور انيملز  ALL FOR ANIMALSشركة  ،القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12148عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  1 :ش المجاورة الثالثة  -الحى الثالث  -الشيخ زايد -
 - 365توباز للخدمات الطالبيه  TOPAZ STUDENT SERVICESشركة  - ،الوساطه في انهاء اجراءات الحاق الطالب
للدراسه بالجامعات داخل مصر وخارجها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12156عن  -الوساطه في انهاء اجراءات الحاق الطالب
للدراسه بالجامعات داخل مصر وخارجها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور السادس  9 -ش وادي النيل  -المهندسين -
 - 366صيصان مصر لالنتاج الداجنى شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 700000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12180عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  9 :عمارات الفراعنة-شمحمد رشدى-المجزر االلى-المريوطية-الهرم
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 - 367العمرانى للتجارة والدھانات شركة - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وباالخص تجارة الدھانات
والحدايد والبويات.
 التوريدات العمومية وباالخص توريد الدھانات والحدايد والبويات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12197عن -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو
مسموح به قانونا وباالخص تجارة الدھانات والحدايد والبويات.
 التوريدات العمومية وباالخص توريد الدھانات والحدايد والبويات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام  ،بجهة  :الحى -11المجاورة -4سوق العبد-محل رقم  - 11الشيخ زايد
 - 368نكسيز لالنشطه الرياضيه  Nexusشركة  ،خدمات المجال الرياضى وتشمل االداره او التسويق او التشغيل او اداره
األلعاب الرياضيه او انشاء االنديه الخاصه او
االكاديميات او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12449عن خدمات المجال الرياضى وتشمل االداره
او التسويق او التشغيل او اداره األلعاب الرياضيه او انشاء االنديه الخاصه او
االكاديميات او االنديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة  ،بجهة  :مبني  E214كمبوند كورت يارد  -الحي  - 12الشيخ زايد
 - 369نكسيز لالنشطه الرياضيه  Nexusشركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12449عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مبني  E214كمبوند كورت يارد  -الحي  - 12الشيخ زايد
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 - 370ماونتين فود لتوريد وتوزيع وتجارة المواد الغذائية  Mountain Foodشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12510عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  43 :ش سيد صالح المتفرع من شارعصالح عبدالحميد من شارع العروبة -العمرانية-
 - 371زيد زاج  Zed Zagشركة  " ،تقديم خدمات التشغيل المتخصصه النظمه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
" اداره وتشغيل وصيانه اجهزه معدات وشبكات الحاسب االلي والحاسبات المركزيه
" وضع نظام تشغيل الخدمات من خالل االنترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع االلكتروني
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12335عن " تقديم خدمات التشغيل المتخصصه النظمه تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
" اداره وتشغيل وصيانه اجهزه معدات وشبكات الحاسب االلي والحاسبات المركزيه
" وضع نظام تشغيل الخدمات من خالل االنترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع االلكتروني
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها ،
بجهة  :الوحده رقم  - A 208المبني االداري  Linxالكائن بالقطعه  F6 - F5القريه الذكيه  -الطريق الصحراوي -
 - 372زيد زاج  Zed Zagشركة  ،بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12335عن بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
الوحده رقم  - A 208المبني االداري  Linxالكائن بالقطعه  F6 - F5القريه الذكيه  -الطريق الصحراوي -
 - 373اسكاى الين كونتراكتورس  SKYLINE CONTRACTORS COMPANYشركة  ،المقاوالت العامة.
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
التوريدات العمومية.
الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية
 ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى 20201014برقم  ، 12353عن المقاوالت العامة.
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
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التوريدات العمومية.
الوساطة في انهاء االجراءات االدارية امام الجهات الغير حكومية
 ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان  ،بجهة  :شقة - 22الدور الرابع 519-برج الغليون-ميدان الجيزة
 - 374اسكاى الين كونتراكتورس  SKYLINE CONTRACTORS COMPANYشركة  ،شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 12353عن شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة - 22الدور الرابع 519-برج الغليون-ميدان الجيزة
 - 375المصرية لتشغيل المطاعم والتوكيالت التجارية شركة  - ،اقامة و تشغيل و ادارة وتجهيز المطاعم و الكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى
 التوكيالت التجاريه.تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12382عن  -اقامة وتشغيل و ادارة وتجهيز المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى
 التوكيالت التجاريه.تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
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اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح  ،بجهة  :شقة  - 1عمارة  - 2الكائنةبالدور  - 2الوحدة  221االداري  -المشروع سوناتاالربيع -
 - 376المصرية لتشغيل المطاعم والتوكيالت التجارية شركة  ،به قانونا
 التوريدات العمومية المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12382عن به قانونا
 التوريدات العمومية المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  - 1عمارة  - 2الكائنةبالدور  - 2الوحدة  221االداري  -المشروع سوناتا الربيع -
 - 377ريوجيفينت  REJUVENATEشركة  ،اعداد التصميمات الهندسية وتصميمات الديكورات واالثاث
االشراف على تنفيذ المشروعات
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 9000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12370عن اعداد التصميمات الهندسية
وتصميمات الديكورات واالثاث
االشراف على تنفيذ المشروعات
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :وحدةرقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو
 الشيخ زايد - 378ريوجيفينت  REJUVENATEشركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 9000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12370عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدةرقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو  -الشيخ زايد
 - 379إيدا للصناعة والتجارة شركة  " ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتصنيع وتشغيل المعادن
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12386عن " اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتصنيع وتشغيل
المعادن
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش الجندي  -متفرع من ش  - 29طريق مصر اسكندرية الصحراوي -
 - 380امير جروب لالستثمار والتعدين شركة  ،الرمل و الزلط
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12433عن
الرمل و الزلط
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا ال تتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر  ،بجهة  29 :ش الرشيد -ش احمد عرابي -المهندسين -
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 - 381امير جروب لالستثمار والتعدين شركة  ،او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12433عن او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  29 :ش
الرشيد -ش احمد عرابي -المهندسين -
 - 382سيلف جايدد ايجيبت  Seif Guided Egyptشركة  " ،األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة
وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12438عن " األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية.  ،بجهة : - 383سيلف جايدد ايجيبت  Seif Guided Egyptشركة  ،أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها.
 إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات. االتصاالت وخدمات االنترنت . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .إ -نشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
 حاضنات األعمال التكنولوجية ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12438عن أعمال التوصيفوالتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
 إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
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 االتصاالت وخدمات االنترنت . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .إ -نشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
 حاضنات األعمال التكنولوجية  ،بجهة : - 384سيلف جايدد ايجيبت  Seif Guided Egyptشركة  ،ودعم ريادة األعمال.
 صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير  -البرمجيات  ،والتعليم التكنولوجي.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12438عن ودعم ريادة
األعمال.
 صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اإللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير  -البرمجيات  ،والتعليم التكنولوجي.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة  ،بجهة :
 - 385سيلف جايدد ايجيبت  Seif Guided Egyptشركة  ،التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12438عن التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
 - 386زوي للبرمجيات  Zoi For Programmingشركة  ،صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من
أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12439عن صناعةتكنولوجيا
المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات  ،بجهة  :مكتب  - 9سنتر جراند مول  -المحور المركزي  -الحي الثالث  6 -اكتوبر
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 - 387زوي للبرمجيات  Zoi For Programmingشركة  ،وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
االتصاالت وخدمات االنترنت
المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء وإدارة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12439عن وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
االتصاالت وخدمات االنترنت
المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
إنشاء وإدارة  ،بجهة  :مكتب  - 9سنتر جراند مول  -المحور المركزي  -الحي الثالث  6 -اكتوبر
 - 388زوي للبرمجيات  Zoi For Programmingشركة  ،مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12439عن مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطويرھا.
حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  ،بجهة  :مكتب - 9
سنتر جراند مول  -المحور المركزي  -الحي الثالث  6 -اكتوبر
 - 389فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاھزة
للمشروعات
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة ،رأس مالها ، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم 12461 ،عن انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعيةتقدم جاھزة للمشروعات
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
 اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة- - 390فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،أو العامة وما تضمه من أنشطةداخليه عالجية أو
طبيةبشرط أن
تقدم % 10سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها
 اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى والجراحة العامةبشرط أن تقدم % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية انشاء او اداره او تشغيل المدارس انشاء الجامعات انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاھد التعليم الفنى ادارة المنطقة الصناعية وصيانة ،رأس مالها ، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن أو العامة وماتضمه من أنشطةداخليه عالجية أو طبيةبشرط أن
تقدم % 10سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها
 -اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العالج الطبيعى والجراحة العامة

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

163

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

بشرط أن تقدم % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية انشاء او اداره او تشغيل المدارس انشاء الجامعات انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاھد التعليم الفنى ادارة المنطقة الصناعية وصيانة  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة- - 391فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
 اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد أنشطة خارج القانون :72 اقمة وتشغيل القاعات ودور المناسباتاقامة المبانى لحساب الشركة والغير اقامة وتشغيل وادارة الموالت التجارية االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد ،رأس مالها 250000000.000
،قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
 اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد أنشطة خارج القانون :72 اقمة وتشغيل القاعات ودور المناسباتاقامة المبانى لحساب الشركة والغير اقامة وتشغيل وادارة الموالت التجارية االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم
 - 327القرية السياحية السادسة-
 - 392فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،الحصول على التراخيص
الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات اقامة وتشغيل محطةتموين سيارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطقالنائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد
بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم ، 356رأس مالها
، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن الحصول على التراخيص
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الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات اقامة وتشغيل محطةتموين سيارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطقالنائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد
بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  ، 356بجهة  :الدور الثالث  -عمارة
رقم  - 327القرية السياحية السادسة-
 - 393فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،لسنه  2008فقط
وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى  1498لسنة 2001و  1144لسنة 2002
مع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة
خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول ،رأس مالها، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن لسنه  2008فقط
وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى  1498لسنة 2001و  1144لسنة 2002
مع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة
خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول  ،بجهة  :الدور الثالث -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة-
 - 394فودة جروب لالستثمار العقارى وتنمية المناطق العمرانية شركة  ،اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 250000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12461عن اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الثالث  -عمارة رقم  - 327القرية السياحية السادسة-
 - 395ھابكون لالنشاءات  Hubcon Constructionشركة  ،المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة
 -شراء و بيع و تأجير وإقامة الوحدات اإلدارية و السكنية و الفندقية .
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 شراء وبيع وتأجير وامتالك األراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق ( كهرباء – مياه –صرف ) وإعدادھاللبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية
لتمليكها أو تأجيرھا أو إداراتها أو استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 إعداد دراسات الجدوى للمشروعاتيجوز للشركة ان تكون ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12367عن المقاوالت العامة
والمتخصصة والمتكاملة
 شراء و بيع و تأجير وإقامة الوحدات اإلدارية و السكنية و الفندقية . شراء وبيع وتأجير وامتالك األراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق ( كهرباء – مياه –صرف ) وإعدادھاللبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية
لتمليكها أو تأجيرھا أو إداراتها أو استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 إعداد دراسات الجدوى للمشروعاتيجوز للشركة ان تكون  ،بجهة  40 :المحور المركزي -الحي العاشر 6 -اكتوبر
 - 396ھابكون لالنشاءات  Hubcon Constructionشركة  ،لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12367عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  40 :المحور المركزي -الحي العاشر 6 -اكتوبر
 - 397المستقبل للرى شركة  ،التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها تجارة
المواسير واالالت والمعدات الزراعية ومعدات شبكات الرى
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 90000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12465عن التوريدات العمومية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها تجارة
المواسير واالالت والمعدات الزراعية ومعدات شبكات الرى
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :ش ترعة المنصورية-الصليبة-بجوار كشك مرور الصليبة-منشاة القناطر-
INTEGRATED OUT
 - 398اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2ب المحور المركزى  6 -اكتوبر
 - 399المصرية األماراتيه للتوريدات العموميه وخدمات النظافه شركة  " ،التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" المقاوالت العامة
" مقاوالت اعمال التشطيبات
" التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12239عن " التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" المقاوالت العامة
" مقاوالت اعمال التشطيبات
" التوكيالت التجاريه والتصدير
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
" استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في
ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع ،
بجهة  27 :د البوابه االولي  -ھضبه االھرام -
 - 400المصرية األماراتيه للتوريدات العموميه وخدمات النظافه شركة  ،وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
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" تقديم االستشارات وعلي االخص المتعلقه بالخدمات واالنشطه البيئيه )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في
مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ،رأس مالها 500000.000
،قيدت فى  20201007برقم  ، 12239عن وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تقديم االستشارات وعلي االخص المتعلقه بالخدمات واالنشطه البيئيه )فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في
مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية  ،بجهة  27 :د البوابه االولي -
ھضبه االھرام -
 - 401المصرية األماراتيه للتوريدات العموميه وخدمات النظافه شركة . ) ،
" تقديم خدمات النظافه وتجميل وتشجير الشوارع والميادين
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12239عن ) .
" تقديم خدمات النظافه وتجميل وتشجير الشوارع والميادين
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  27 :د البوابه االولي  -ھضبه االھرام -
 - 402شركة الدولية لاللكترونيات واالنظمة االمنية شركة  ،انشطةداخل قانون  72لسنة 2017
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
انشطة خارج قانون  72لسنة 2017
توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة -اجهزه االنذار -البوابات
االلكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق.
مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه 2003
مع االلتزام بافراد ،رأس مالها ، 2000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12419عن انشطةداخل قانون  72لسنة 2017
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
انشطة خارج قانون  72لسنة 2017
توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة -اجهزه االنذار -البوابات
االلكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق.
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مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه 2003
مع االلتزام بافراد  ،بجهة  :الدور الثاني  -حي  - 12مجمع علي الدين  6 -اكتوبر
 - 403شركة الدولية لاللكترونيات واالنظمة االمنية شركة  ،حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون
االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان ،رأس مالها ، 2000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12419عن حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام
الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان  ،بجهة  :الدور الثاني  -حي  - 12مجمع علي
الدين  6 -اكتوبر
 - 404شركة الدولية لاللكترونيات واالنظمة االمنية شركة  ،تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12419عن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الثاني  -حي  - 12مجمع علي الدين  6 -اكتوبر
 - 405ميتالك شركة  ،ا -لتوريدات العمومية وعلى االخص توريد مستلزمات االلوميتال
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12137عن ا -لتوريدات العمومية وعلى االخص توريد
مستلزمات االلوميتال
 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االرضى عقاررقم  - 64ش مخزن االنابيب  -بوالق الدكرور-
 - 406زھرة الهرم لتجارة التجزئة والجملة شركة , ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12162عن ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  58 :ش المغربي  -الهرم
 WEB STDYشركة -1 ،صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من
 - 407ويب ستدى
أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12193عن -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و
االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال  ،بجهة  37 :شارع سليمان اباظة  -جامعة الدول العربية -الدقى -
 - 408شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  ،المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 -2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
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 -3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
 -4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -5إدخال البيانات علي ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12219عن المعلومات و االتصاالت بما
تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي .
 -2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 -3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
 -4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -5إدخال البيانات علي  ،بجهة  64 :شارع العروبة  -المريوطيه  -الهرم -
 - 409شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  ،الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 -7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
 -8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 -10االتصاالت وخدمات االنترنت
 -11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
 -12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى 20201006
برقم  ، 12219عن الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 -7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
 -8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 -10االتصاالت وخدمات االنترنت
 -11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
 -12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات  ،بجهة  64 :شارع العروبة  -المريوطيه  -الهرم -
 - 410شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  ،التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا
الحديثة ) .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم ?? لسنه ????(
 -13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 -14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
 -15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
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 -16األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك ،رأس مالها
، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12219عن التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا
الحديثة ) .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم ?? لسنه ????(
 -13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 -14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
 -15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 -16األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك  ،بجهة  64 :شارع
العروبة  -المريوطيه  -الهرم -
 - 411شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  ،رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.
" انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوريدات العمومية.الدعاية واالعالن.مع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى 20201006برقم  ، 12219عن رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.
" انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوريدات العمومية.الدعاية واالعالن.مع االلتزم بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة لألنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة  ،بجهة  64 :شارع العروبة  -المريوطيه  -الهرم - - 412شبكة االبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة  ،مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12219عن مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  64 :شارع العروبة  -المريوطيه  -الهرم -
 - 413ھون يونيفورم
التوريدات العمومية

 HONUNIFORMشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا /
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" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12229عن " التجارة
العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" التوكيالت التجارية ( تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية  ،بجهة  :عمارة  11كبموند الياسمين-حدائق اكتوبر-جنوب االحياء -
 - 414استوديو الدارة االستوديوھات والخدمات االنتاجية شركة  - ،االنتاج الفنى والتوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و
الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و
كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
ادارة استديوھات التصوير وتاجيرھا واماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوھات البثاالذاعى )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12447عن  -االنتاج الفنى والتوزيع لالفالم
السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و
كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
ادارة استديوھات التصوير وتاجيرھا واماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوھات البثاالذاعى )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها  ،بجهة  18 :ش الفالوجا من ش جامعة الدول العربية-المهندسين  -العجوزه -
 - 415استوديو الدارة االستوديوھات والخدمات االنتاجية شركة  ،على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12447عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج
,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  18 :ش الفالوجا من ش جامعة الدول العربية-المهندسين  -العجوزه -
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 - 416تراست للحلول التكنولوجية
انشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017

 TRUST TECHNOLOGY SOLUTIONSشركة ،

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12490عنانشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  ،بجهة  1 :ش الهرم من مشعل-برج بيراميدز-بجوار كارفو - 417كيميت ديزاين استوديو  KEMET DESIGN STUDIOشركة  ،اعمال تصميم وحدات االضاءة واالنارة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العموميةالتسويق االلكترونى عبر االنترنت
تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12215عن اعمال تصميم وحدات االضاءة
واالنارة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العموميةالتسويق االلكترونى عبر االنترنت
تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك  ،بجهة  :غرفة  - F 19الدور الثانى  -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو
 الشيخ زايد - - 418كيميت ديزاين استوديو  KEMET DESIGN STUDIOشركة  ،طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12215عن طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :غرفة  - F 19الدور الثانى  -مبنى وادى النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة -محور  26يوليو
 الشيخ زايد - - 419الشركة العالمية لصناعة االوميا والماستر باتش شركة  " ،انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلوان البالستيكية والماستر باتش والفيلر باتش واالوميا والخالئط البالستيكية والفلم ،ومستحضراتالتجميل ( الكوزمتك ) ،واعادة تدوير البالستيك وتخريزه.
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالتات الخشبية." انشطة خارج ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 التوريدات العمومية.تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12225عن " انشطة داخل ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلوان البالستيكية والماستر باتش والفيلر باتش واالوميا والخالئط البالستيكية والفلم ،ومستحضراتالتجميل ( الكوزمتك ) ،واعادة تدوير البالستيك وتخريزه.
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالتات الخشبية." انشطة خارج ق االستثمار رقم  72لسنة :2017
 التوريدات العمومية.تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
 ،بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  -152/7المنطقة الصناعية الثانية -
 - 420الشركة العالمية لصناعة االوميا والماستر باتش شركة  ،التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه
 ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 12225عن التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
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وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :مصنع بالقطعة رقم  -152/7المنطقة الصناعية
الثانية -
 - 421نون ھيلب بالتفورمز
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

 NOON HELP PLATFORMSشركة  ،يجوز لها ان

تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12450عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  45 :ش كامبيز -الدقى
 NOON HELP PLATFORMSشركة  ،صناعة
 - 422نون ھيلب بالتفورمز
تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12450عن صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات  ،بجهة  45 :ش كامبيز -الدقى - 423نون ھيلب بالتفورمز
وبالوسائل اإللكترونية .

 NOON HELP PLATFORMSشركة  ،علي الحاسبات

 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -االتصاالت وخدمات االنترنت
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 المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم ، 12450عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا  ،بجهة  45 :ش كامبيز -الدقى - 424نون ھيلب بالتفورمز

 NOON HELP PLATFORMSشركة  ،المعلومات

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12450عن المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  ،بجهة  45 :ش كامبيز -الدقى
 - 425كاريبيان للخدمات اللوجستيه والتوريدات العموميه  Caribbeanشركة  ،التوريدات العمومية
تقديم الخدمات اللوجيستيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 49900.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12455عن التوريدات العمومية
تقديم الخدمات اللوجيستيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االول  -شقه  - 1عماره رقم  16 - 16ش النزھه  -الشيخ زايد -
 - 426تراست للحلول التكنولوجية

 TRUST TECHNOLOGY SOLUTIONSشركة  ،البيانات.

 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرطالتوريدات
العمومية.
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201021برقم  ، 12490عن البيانات.
 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرطالتوريدات
العمومية.
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة  1 :ش الهرم من مشعل-برج بيراميدز-
بجوار كارفو
 - 427تراست للحلول التكنولوجية
التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

 TRUST TECHNOLOGY SOLUTIONSشركة  ،و غيرھا

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12490عن و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :ش الهرم من مشعل-برج بيراميدز-بجوار كارفو
 - 428سكاي اي ايجي سي للمقاوالت العامه والتوريدات العموميه  sky e.i.g.c for Conctractionشركة  ،المقاوالت
العامة والمتخصصه والمتكامله
التوريدات العمومية
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس ،رأس مالها ، 1050000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12498عن المقاوالت العامة والمتخصصه
والمتكامله
التوريدات العمومية
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس  ،بجهة  :فيال  - 14مج  15/11غرب سوميد  6 -اكتوبر-
 - 429سكاي اي ايجي سي للمقاوالت العامه والتوريدات العموميه  sky e.i.g.c for Conctractionشركة  ،الري بطريق
الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة 2008
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
مقاوالت انشاء الكباري والطرق الحره والسريعه والرئيسيه ،رأس مالها ، 1050000.000قيدت فى  20201021برقم
 ، 12498عن الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة 2008
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
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واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
مقاوالت انشاء الكباري والطرق الحره والسريعه والرئيسيه  ،بجهة  :فيال  - 14مج  15/11غرب سوميد  6 -اكتوبر-
 - 430سكاي اي ايجي سي للمقاوالت العامه والتوريدات العموميه  sky e.i.g.c for Conctractionشركة  ،وادارتها
واستغاللها وصيانتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1050000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12498عن وادارتها واستغاللها وصيانتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال  - 14مج  15/11غرب سوميد  6 -اكتوبر-
 - 431فريندزباك للتعبئة والتغليف  Friends Pack for Packagingشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب الكرتون
المضلع والدوبلكس السادة والمطبوع.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12499عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب الكرتون
المضلع والدوبلكس السادة والمطبوع.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  12بالعقار رقم  62مشروع صبحي حسين  -التوسعات الشمالية 6 -اكتوبر
 - 432إيه إف أوتو للتجارة والتوزيع  A.F AUTO TRADEشركة  ،تجارة وتوزيع قطع غيار السيارات
التوكيالت التجارية

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

180

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ،رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12519عن
تجارة وتوزيع قطع غيار السيارات
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  ،بجهة  37 :ش لطفى حسونه-
 - 433إيه إف أوتو للتجارة والتوزيع  A.F AUTO TRADEشركة  ،او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12519عن او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  37 :ش لطفى حسونه-
 - 434الشركة الدولية للمطاعم (باربكيو) شركة  ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
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مع مراعاه ،رأس مالها ، 120000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12538عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و
الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه  ،بجهة  :محل رقم  111بالدور االرضى  -مركز المدينة التجارى  -ميدان النجدة  -الحى الرابع  6 -اكتوبر
 - 435اشرف عبد الكريم عبد المنعم الدسوقى وشريكه شركة  - ،انشطة داخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ( فيما عدا الدولية). إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاھد التعليم الفني . تجارة الجملة والتجزئةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
 انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017 التوريدات ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12132عن  -انشطة داخل ق االستثماررقم  72لسنة:2017
 إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ( فيما عدا الدولية). إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاھد التعليم الفني . تجارة الجملة والتجزئةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
 انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017 التوريدات  ،بجهة  :قحافة  -خلف محطة الكهرباء قحافةبحوض دير الناحية  -نمرة - 6 - 436اشرف عبد الكريم عبد المنعم الدسوقى وشريكه شركة  ،العمومية.
تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12132عن العمومية.
تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قحافة  -خلف محطة الكهرباء قحافةبحوض دير الناحية  -نمرة - 6
 - 437إليفيت  Elevateشركة  - ،اقامة واداره وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية وتأھيل الكوادر البشرية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها
،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12170عن  -اقامة واداره وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية
وتأھيل الكوادر البشرية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الوحدة رقم  sgymb2بالدور الثانى تحت االرضى  B 2بمجمع جاليريا  40الكائن فى قطعة االرض رقم 40
محور كريزى ووتر  -الشيخ زايد  -السادس من اكتوبر -
 - 438ورلد لالنتاج الفنى  WORLDشركة  ،شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12198عن شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها  ،بجهة  :مكتب  10مول الشبابا الحى الثالث عشر المجاورة االولى  -الشيخ زايد -
 - 439ستانلى للتنمية العقارية شركة  ،تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 20000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12245عن تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  27 :ش التحرير  -الدقى -
 - 440ستانلى للتنمية العقارية شركة  " ،تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبق )
" اقامة وتشغيل وادارة المدارس والمعاھد الفنية وتقديم الخدمات التعليمية ( فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس
الدولية )
" اقامة وتشغيل محطات تموين السيارات
" اقامة وتشغيل دور حضانة لالطفال.
" القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و ،رأس مالها ، 20000000.000قيدت فى  20201007برقم
 ، 12245عن " تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبق )
" اقامة وتشغيل وادارة المدارس والمعاھد الفنية وتقديم الخدمات التعليمية ( فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس
الدولية )
" اقامة وتشغيل محطات تموين السيارات
" اقامة وتشغيل دور حضانة لالطفال.
" القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و  ،بجهة  27 :ش التحرير  -الدقى -
 - 441ستانلى للتنمية العقارية شركة  ،الطرق و الميادين )الالند سكيب(
" شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او ،رأس مالها
، 20000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12245عن الطرق و الميادين )الالند سكيب(
" شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او  ،بجهة  27 :ش
التحرير  -الدقى -
 - 442ستي انفستمنت جروب للمقاوالت والتجارة  City investment Group CIGشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما
ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 -االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
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تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
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
 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة القيام ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12432عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموحبه قانونا  /التوريدات العمومية
 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
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
 المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة القيام  ،بجهة  :مكتب  - 8الدور  - 5عقار  - 3ش ابوبكر الصديق  -الدقى - 443ستي انفستمنت جروب للمقاوالت والتجارة  City investment Group CIGشركة  ،بأعمال التشطيبات والديكور
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12432عن بأعمال التشطيبات والديكور
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب  - 8الدور  - 5عقار  - 3ش ابوبكر الصديق  -الدقى
 - 444ويف للتوريدات العمومية  Wave For General Suppliesشركة  " ،التوريدات العمومية
" توريد االعشاب والمالبس الجاھزة والمواد الغذائية
" التصدير
" تصدير االعشاب والمالبس الجاھزة والمواد الغذائية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
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وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12411عن " التوريدات العمومية
" توريد االعشاب والمالبس الجاھزة والمواد الغذائية
" التصدير
" تصدير االعشاب والمالبس الجاھزة والمواد الغذائية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  30 :ش رواش الطويل  -ارض
اللواء  -العجوزه -
 - 445ويف للتوريدات العمومية  Wave For General Suppliesشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12411عن السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  30 :ش رواش الطويل  -ارض اللواء  -العجوزه -
 - 446ثروات كمت للتوريدات  KMT WeaIth W.I.Iشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
تجاره وتوريد المواد الغذائيه
التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12473عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
تجاره وتوريد المواد الغذائيه
التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  ،بجهة  :لدور االرضي  -ق  - 17حي الفيروز 6 -اكتوبر- -
 - 447ثروات كمت للتوريدات  KMT WeaIth W.I.Iشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12473عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :لدور االرضي  -ق  - 17حي الفيروز 6 -اكتوبر- -
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 - 448الصقر للمنتجات الغذائية والتغليف شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتغليف المواد الغذائية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا تجارة المواد الغذائية التوريدات العمومية التصدير اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم ،رأس مالها، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12462عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتغليف المواد الغذائية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا تجارة المواد الغذائية التوريدات العمومية التصدير اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم  ،بجهة  :برج مالك - 1ش الشيخ  -تقسيم محمد علي  -المريوطية -الهرم - - -
 - 449الصقر للمنتجات الغذائية والتغليف شركة  ،جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12462عن جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :برج مالك  - 1ش الشيخ  -تقسيم محمد علي  -المريوطية -الهرم - - -
 - 450ھواريزونا لالستثمار العقارى  HORIZONA DEVELOPMENTشركة  - ،االستثمار العقارى
 تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).
إقامة وتشغيل المراكز التجارية . اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية فى مجال البئية االساسية  -بيع وشراءوتقسيم االرضى وتجهيزھا بالمرافق االساسية وبناء العقارات عليها وتمليك وتاجير وحداتها ( مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار ،رأس مالها ، 3400000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12561عن -
االستثمار العقارى
 تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).
إقامة وتشغيل المراكز التجارية . اعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية فى مجال البئية االساسية  -بيع وشراءوتقسيم االرضى وتجهيزھا بالمرافق االساسية وبناء العقارات عليها وتمليك وتاجير وحداتها ( مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار  ،بجهة  58 :شارع لبنان  -المهندسين  -العجوزة -
 - 451ھواريزونا لالستثمار العقارى  HORIZONA DEVELOPMENTشركة  ،رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356
لسنة - 2008
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاط ،رأس مالها ، 3400000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12561عن رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة
- 2008
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاط  ،بجهة  58 :شارع لبنان  -المهندسين  -العجوزة -
 - 452تيتانيوم للتجارة العامة شركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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 التوريدات العمومية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماالشبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201027برقم
 ، 12575عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماالشبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  79 :الحي الثاني  -المجاورة  - 1المحور المركزي -
 SOUTH AFRICA PHARMAشركة  ،تسجيل األدوية البشرية واالدوية البيطرية
 - 453سوز أفريقا فارما
والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات التجميل و
مستحضرات االغذية أمام الجهات الغير حكومية
تجارة و توزيع األدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات التجميل و
مستحضرات االغذية
التصنيع لدى الغير لالألدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات
التجميل و مستحضرات االغذية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12588عن
تسجيل األدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات التجميل و
مستحضرات االغذية أمام الجهات الغير حكومية
تجارة و توزيع األدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات التجميل و
مستحضرات االغذية
التصنيع لدى الغير لالألدوية البشرية واالدوية البيطرية والمكمالت الغذائية و المطهرات والمبيدات و مسنحضرات
التجميل و مستحضرات االغذية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  ،بجهة  :شقة رقم  40برج رقم  20برج الرحمانيه -المريوطيه -فيصل  -قسم
الهرم
 - 454ويب ستدى

 WEB STDYشركة  ،البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .

- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

189

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جهاز تنمية التجارة الداخلية
الصناعية .

- 12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم ، 12193
عن البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
- 12مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية  ،بجهة  37 :شارع سليمان اباظة  -جامعة الدول العربية -الدقى -
 - 455ويب ستدى

 WEB STDYشركة  ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
- 13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 16األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما ،رأس مالها 100000.000
،قيدت فى  20201005برقم  ، 12193عن والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
- 13إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 16األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  ،بجهة  37 :شارع سليمان اباظة -
جامعة الدول العربية -الدقى -
 - 456ويب ستدى

 WEB STDYشركة  ،في ذلك رقمنه

المحتوى العلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12193عن في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  37 :شارع سليمان اباظة  -جامعة الدول العربية -الدقى -
 - 457ماركت خان للتسويق االلكتروني  Market Khanشركة  - ،التسويق االلكتروني
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12191عن  -التسويق االلكتروني
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  145 :العروبه  -الطالبيه  -الهرم -
 - 458كريبز للمقاوالت  CRIBSشركة  - ،المقاوالت العامة
 مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات التوريدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التصدير والتوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية ،رأس مالها
، 60000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12192عن  -المقاوالت العامة
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 مقاوالت اعمال الديكورات والتشطيبات التوريدات العموميةالتجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التصدير والتوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية  ،بجهة  :شقه رقم - 2
الدور االرضي  -عماره  56ش البستان  -مجاوره  - 3الحي السابع  -الشيخ
زايد
 - 459كريبز للمقاوالت  CRIBSشركة  ،المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12192عن المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه رقم  - 2الدور االرضي  -عماره  56ش البستان  -مجاوره  - 3الحي السابع  -الشيخ
زايد
 - 460سنبله الستصالح االراضي الزراعيه شركة  - ،انشطة داخل قانون : 72
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
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 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى 20201007برقم  ، 12238عن  -انشطة داخل قانون : 72
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين  ،بجهة  :الدور الرابع  -مجمع المجد - - 461راكون لتكنولوجيا المعلومات  Raccoon Platformشركة  ،والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12567عن والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة  ،بجهة  :مبني  - B 5القريه الذكيه -طريق مصر اسكندريه الصحراوي  6 -اكتوبر - 462زوي للبرمجيات  Zoi For Programmingشركة  ،او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، ..رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12439عن او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، ..بجهة  :مكتب  - 9سنتر جراند مول  -المحور المركزي  -الحي الثالث  6 -اكتوبر
 - 463لوكيشن العقارية  LOCATION REAL ESTATEشركة  ،انشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقماالستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
 2008 .لسنة 356
انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 التسويق العقارى.تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12484عن انشطةداخل ق االستثماررقم
 72لسنة :2017
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقماالستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
 2008 .لسنة 356
انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
 التسويق العقارى.تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع  ،بجهة  :حى- 3مج- 1شارع رنا مول-عمارة 15
 - 464لوكيشن العقارية  LOCATION REAL ESTATEشركة  ،بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه
، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12484عن بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :حى- 3مج- 1شارع رنا مول-عمارة 15
 - 465لوكيشن العقارية  LOCATION REAL ESTATEشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12484عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :حى- 3مج- 1شارع رنا مول-عمارة 15
 - 466جيلتلس للتجارة والتوزيع  GUILTLESSشركة  ،ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12530عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  63 :ش سوريا-الدور الثانى-المهندسين -
 - 467جريت بروفت للتدريب  GREAT PROFITشركة  ،اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
التسويق االلكترونى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12496عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية
التسويق االلكترونى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 197 :ب شارع  26يوليو-المهندسين -
 - 468بونفاير للتجارة والتصدير  Bonfire For Trade & Exportشركة  ،التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12522عن التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  2569 :الحى -2مج  6 - 8اكتوبر
 - 469بونفاير للتجارة والتصدير  Bonfire For Trade & Exportشركة  ،تجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصديرالتوريدات العمومية
إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض عدا السياحيةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
على حده
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12522عن تجارة
العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصديرالتوريدات العمومية
إقامة و تنظيم المؤتمرات والحفالت العامة والمعارض عدا السياحيةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
على حده
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته  ،بجهة  2569 :الحى -2مج  6 - 8اكتوبر
 - 470جيلتلس للتجارة والتوزيع  GUILTLESSشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وباالخص تجارة
وتوزيع اضافات مكونات االغذية االساسية المصرح
بها.
 تصنيع وتعبئة وتغليف وخلط وتجزئة اضافات مكونات االغذية االساسية المصرح بها لدى الغير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12530عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما
ھو مسموح به قانونا وباالخص تجارة وتوزيع اضافات مكونات االغذية االساسية المصرح
بها.
 تصنيع وتعبئة وتغليف وخلط وتجزئة اضافات مكونات االغذية االساسية المصرح بها لدى الغير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا  ،بجهة  63 :ش سوريا-الدور الثانى-المهندسين -
 - 471ليفربلو لتصنيع وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  Liver Blueشركة  - ،انشطة داخل قانون : 72
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 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص تجارة مستحضرات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائيةوالمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 توزيع مستحضرات التجميلمع االلتزام بافراد حسابات ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12372عن  -انشطة داخل قانون 72
:
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل تجاره الجمله والتجزئه وعلى االخص تجارة مستحضرات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائيةوالمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقراررئيس
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
 انشطة خارج قانون : 72 توزيع مستحضرات التجميلمع االلتزام بافراد حسابات  ،بجهة  :قطعة  845المنطقة الصناعية -
 - 472ليفربلو لتصنيع وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  Liver Blueشركة  ،مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة
الواردة بقانون االستثمار
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12372عن مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون
االستثمار
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :قطعة  845المنطقة الصناعية -
 - 473مونتو للتجارة شركة  " ،التصدير
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" التجارة االلكترونية عبر االنترنت
" التسويق االلكتروني عبر االنترنت
" التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" تجارة الذھب والفضة
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12396عن "
التصدير
" التجارة االلكترونية عبر االنترنت
" التسويق االلكتروني عبر االنترنت
" التوريدات العمومية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" تجارة الذھب والفضة
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية  ،بجهة  13 :ش زغلول  -مشعل  -الهرم -
 - 474تكنو فيجين للتسويق االلكترونى  TECHNO VISION FOR DIGITAL MARKETINGشركة  " ،التسويق
االلكترونى.
" تصميم التطبيقات االلكترونية.
" تصميم المواقع االلكترونية.
" تنظيم المعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لشكل معرض على حده )
" تسويق المنتجات.
" التوريدات العمومية فيما ھو مسموح به قانونا.
" المقاوالت العامة.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201018برقم  ، 12414عن " التسويق االلكترونى.
" تصميم التطبيقات االلكترونية.
" تصميم المواقع االلكترونية.
" تنظيم المعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لشكل معرض على حده )
" تسويق المنتجات.
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" التوريدات العمومية فيما ھو مسموح به قانونا.
" المقاوالت العامة.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى  ،بجهة 41 :ش االسراء  -المهندسين -
 - 475تكنو فيجين للتسويق االلكترونى  TECHNO VISION FOR DIGITAL MARKETINGشركة  ،الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12414عن الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 41 :ش االسراء  -المهندسين -
 - 476إنتر اقصى للتصدير شركة  ،القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 750000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12550عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  7 :ش عبدالعظيم راشد  -العجوزه -
 - 477توب نوتش للتدريب واالستشارات  TOP NOTCH FOR TRAINING AND CONSULTINGشركة  ،اقامة وتشغيل
مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال ادارة االعمال
الحاق العمالةبالداخل (عدا االجانب)
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 12472عن اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال ادارة االعمال
الحاق العمالةبالداخل (عدا االجانب)
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  :شقةرقم -5عمارةرقم -580مجاورة - 3الحى الثالث -
 6اكتوبر
 - 478توب نوتش للتدريب واالستشارات  TOP NOTCH FOR TRAINING AND CONSULTINGشركة  ،مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12472عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقةرقم -5عمارةرقم -580مجاورة - 3الحى الثالث  6 -اكتوبر
 - 479نوت بوتا نيكالز  NUT BOTANICALSشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص
تجارة وتوزيع منتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمستلزمات
الطبية والنباتات الفطرية.
" توريد منتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية
والنباتات الفطرية
" التصنيع لدى الغير لمنتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية
والمستلزمات ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12426عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو
مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة وتوزيع منتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل
والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية والنباتات الفطرية.
" توريد منتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية والمستلزمات الطبية
والنباتات الفطرية
" التصنيع لدى الغير لمنتجات العناية بالشعر والبشرة الطبيعية واالورجانيك ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية
والمستلزمات  ،بجهة  64 :شارع السالم -الحى الثالث عشر-المجاورة االولى  -الشيخ زايد -
 - 480نوت بوتا نيكالز  NUT BOTANICALSشركة  ،الطبية والنباتات الفطرية
" التجارة االلكترونية عبر االنترنت.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12426عن الطبية والنباتات
الفطرية
" التجارة االلكترونية عبر االنترنت.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  64 :شارع السالم -الحى الثالث عشر-المجاورة االولى  -الشيخ زايد -
 - 481ماونتين فود لتوريد وتوزيع وتجارة المواد الغذائية  Mountain Foodشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو
مسموح به قانونا

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

200

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

تجارة وتوزيع المواد الغذائية
التوريدات العمومية
توريد المواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201022برقم ، 12510
عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
تجارة وتوزيع المواد الغذائية
التوريدات العمومية
توريد المواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  43 :ش سيد صالح المتفرع من شارعصالح عبدالحميد من شارع
العروبة -العمرانية-
 - 482بيونيكسس  BIONIXUSشركة  - ،تجاره االدويه
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12534عن  -تجاره االدويه
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدو االول  -فيال  - 238المجاوره التاسعه  -الحي االول  -الشيخ زايد -
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 - 483سمارت فيجين لإلستثمار العقاري  Smart Visionشركة  ،لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12503عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال  - 40مج التانيه -الحي التاسع  -الشيخ زايد
 - 484فنت للنقل والشحن  Feint Exppess Shipping andTransportationشركة  ،ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12592عن ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :ميدان اسوان  -المهندسين
 - 485فنت للنقل والشحن  Feint Exppess Shipping andTransportationشركة  ،النقل البحري
النقل البري ونقل البضائع والشحن والنقل الخفيف والثقيل
وال يتم مزاولهنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمهبمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201027برقم  ، 12592عن النقل البحري
النقل البري ونقل البضائع والشحن والنقل الخفيف والثقيل
وال يتم مزاولهنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمهبمزاوله النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها  ،بجهة  1 :ميدان اسوان  -المهندسين
 - 486أرومانزا لمكسبات الطعم واإلضافات الغذائيه  Aromanzaشركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مكسبات الطعم
الجافه والسائله واالضافات الغذائيه ومنتجات المكس بودر سريعه التحضير

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

202

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

للفنادق والمطاعم السياحيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12224عن  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع مكسبات الطعم الجافه والسائله واالضافات الغذائيه ومنتجات المكس بودر سريعه التحضير
للفنادق والمطاعم السياحيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :قطعه  - 34الدور التاني والتالت بالمبني االداري علي مساحه  1200م  -المنطقه
الصناعيه
االولي -
 - 487ويل واى الدارة المشروعات شركة  " ،تقديم خدمات المطاعم والكافيهات.
" ايجار الوحدات االدارية والتجارية.
" ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و
اجراءات الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12288عن " تقديم خدمات المطاعم
والكافيهات.
" ايجار الوحدات االدارية والتجارية.
" ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و
اجراءات الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام  ،بجهة  :وحدة -Aالدور االرضى-الصفوة مول -محور  26يوليو -
 - 488ويل واى الدارة المشروعات شركة  ،القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201012برقم
 ، 12288عن القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة -Aالدور االرضى-الصفوة مول -محور  26يوليو -
 - 489طارق محمد مجدي سابق احمد عفيفي وشريكه شركة  - ،انشطه داخل ق :72
ا -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
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شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
356لسنة 2008
 انشطه خارج ق :72 المقاوالت العامهتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12287عن -
انشطه داخل ق :72
ا -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
356لسنة 2008
 انشطه خارج ق :72 المقاوالت العامهتلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز  ،بجهة  :فيال  - 61الحي الثالث  -خلف مستشفي زايد التخصصي  -قسم الشيخ
زايد -
 - 490طارق محمد مجدي سابق احمد عفيفي وشريكه شركة  ،الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12287عن الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه 2017
،وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :فيال  - 61الحي الثالث  -خلف مستشفي زايد التخصصي  -قسم الشيخ زايد -
 - 491بتر ھومز للتسويق العقارى  BETTER HOMESشركة  ،االستثمار والتسويق العقارى .
التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
المقاوالت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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 التوريدات العموميةيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم
 ، 12417عن االستثمار والتسويق العقارى .
التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
المقاوالت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العموميةيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  :شقة  - 19الدور العاشر  -العقار رقم  18ش احمد
سعيد  -كفر طهرمس  -فيصل -
 - 492بتر ھومز للتسويق العقارى  BETTER HOMESشركة  ،مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12417عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  - 19الدور العاشر  -العقار رقم  18ش احمد سعيد  -كفر طهرمس  -فيصل -
 - 493المتميز للتجارة واإلستثمار شركة  ،تجارة وتوزيع األجهزة الكهربائية والمنزليةبكافة أنواعها.
إدارة وتشغيل السالسل التجارية ومحالت التجزئة.
التوريدات العمومية.
التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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.
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اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم 12509
 ،عن تجارة وتوزيع األجهزة الكهربائية والمنزليةبكافة أنواعها.
إدارة وتشغيل السالسل التجارية ومحالت التجزئة.
التوريدات العمومية.
التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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.
اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة  ،بجهة  236 :شارع السودان  -ميدان لبنان  -المهندسين
 - 494المتميز للتجارة واإلستثمار شركة  ،وتغليف الحاصالت الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات.
يجوز ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12509عن وتغليف الحاصالت الزراعية ومستلزمات
اإلنتاج الزراعي.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات.
يجوز  ،بجهة  236 :شارع السودان  -ميدان لبنان  -المهندسين
 - 495المتميز للتجارة واإلستثمار شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا
التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12509عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  236 :شارع السودان  -ميدان لبنان  -المهندسين
 - 496الشركه العربيه اليف شركة  ،انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض
محتوىصحفى او اعالمى او
اعالنى
الدعاية واالعالن
اصدار النشرات بصورة غيردورية
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12539عن انشاء
وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالمى او
اعالنى
الدعاية واالعالن
اصدار النشرات بصورة غيردورية
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته  ،بجهة  :شقةرقم  14الدور السابع عقاررقم  32شارعمحمد عبدالظاھر ارض اللواء
حوض خزائن السالم امام حى بوالق -فيصل  -بوالق الدكرور
 - 497الشركه العربيه اليف شركة  ،التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12539عن التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقةرقم  14الدور السابع عقاررقم  32شارعمحمد عبدالظاھر ارض اللواء حوض خزائن السالم امام حى بوالق-
فيصل  -بوالق الدكرور
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 - 498ريكفري لخدمات التسويق  Recovery Franchise Marketing Servicesشركة  ،تسويق المنتجات
التسويق االلكتروني عبر االنترنت
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12169عن تسويق
المنتجات
التسويق االلكتروني عبر االنترنت
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  ،بجهة  :لدور االول و االرضي دوبلكس  -عقار  - 46ش سامح جادو  -السياحية السادسة-
قسم اول
 6اكتوبر
 - 499ريكفري لخدمات التسويق  Recovery Franchise Marketing Servicesشركة  ،والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا .
اقامة وتشغيل مركز اتصاالت (كول سنتر)
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى
 20201004برقم  ، 12169عن والتدريب عليها .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية
انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
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انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا .
اقامة وتشغيل مركز اتصاالت (كول سنتر)
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  ،بجهة  :لدور االول و االرضي دوبلكس  -عقار
 - 46ش سامح جادو  -السياحية السادسة -قسم اول
 6اكتوبر
 - 500ريكفري لخدمات التسويق  Recovery Franchise Marketing Servicesشركة  ،غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة
باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضه في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12169عن غيرھا التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضه في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :لدور االول و االرضي دوبلكس  -عقار  - 46ش سامح جادو  -السياحية السادسة -قسم اول
 6اكتوبر
 - 501ياسمين عبد هللا نصرمحمد وشركائها شركة  - ،انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالدوية البشريةبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدةوالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناءفيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه
ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه
2008
 انشطة من خارج ق  72لسنة :2017 التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالدوية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201005برقم  ، 12190عن  -انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالدوية البشريةبالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدةوالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناءفيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه
ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم  356لسنه
2008
 -انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
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 التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالدوية  ،بجهة  :الدور الثاني  -عمارة  103نموذج - Aالوحدة 21 جاردن ھيلث - - 502ياسمين عبد هللا نصرمحمد وشركائها شركة  ،البشرية
مع االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع االنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12190عن البشرية
مع االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع االنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الثاني  -عمارة  103نموذج - Aالوحدة  - 21جاردن ھيلث -
 - 503أموال لالستشارات الماليه شركة  ،تقديم االستشارات الماليه ( فيما عدا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات
المتعلقه بالتقيم بمناسبه زياده رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامه في مجال
االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27من قانون رأس المال والئحته التنفذيه  -صناعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وذلك دون االخالل بأحكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسه النشاط ويجوز
للشركه ان تشترك بأي ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12171عن تقديم االستشارات الماليه ( فيما
عدا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه زياده رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه
عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامه في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27من قانون رأس المال والئحته
التنفذيه  -صناعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك دون االخالل بأحكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص الالزمه لممارسه النشاط ويجوز للشركه ان تشترك بأي  ،بجهة  :مبني  53بجوار مبني وزاره االتصاالت
طريق مصر االسكندريه الصحراوي -
 - 504أموال لالستشارات الماليه شركة  ،وجه من وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول اعماال شبيه باعمالها او
التي قدتعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما بجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12171عن وجه من وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا
التي تزاول اعماال شبيه باعمالها او التي قدتعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما بجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون  ،بجهة  :مبني  53بجوار مبني وزاره االتصاالت طريق مصر االسكندريه
الصحراوي -
 - 505توينتى فور سيفن لالنتاج والتسويق والدعاية شركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12246عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة  9بالدور الخامس  -عقاررقم  19شارع االحرار -عمارة قناة السويس  -متفرع من ش لبطل احمد عبد
العزيز -المهندسين
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 - 506توينتى فور سيفن لالنتاج والتسويق والدعاية شركة  ،االنتاج الفنى و التوزيع والتسويق لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه
و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و
التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
 اعداد و تجه يز استديوه ات التصوير و تاجير ه ا و اماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوه اتالبث االذاعى )
 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعه ا فيما عدا التاجير التمويلىالدعاية واالعالن
إقامة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12246عن االنتاج الفنى و التوزيع والتسويق لالفالم
السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و
التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من (تصوير-صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
 اعداد و تجه يز استديوه ات التصوير و تاجير ه ا و اماكن التصوير و دور العرض( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوه اتالبث االذاعى )
 تاجير كافة المعدات للتصوير و االضاءه و بيعه ا فيما عدا التاجير التمويلىالدعاية واالعالن
إقامة  ،بجهة  :شقة  9بالدور الخامس  -عقاررقم  19شارع االحرار -عمارة قناة السويس  -متفرع من ش لبطل احمد عبد العزيز-
المهندسين
 - 507سمارت داتا ايجيبت  Smart Data Egyptشركة  ،التسويق االلكتروني عبر االنترنت
انشاء وتشغيل وتصميم وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير
االستيراد.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضه ا إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضه ا من الجه ات المختصة وبما ال يخل باحكام
القوانين المنظمة له ذا الغرض .
الدعاية واالعالن
التجارة االلكترونية عبر االنترنت
يجوز ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12273عن التسويق االلكتروني عبر االنترنت
انشاء وتشغيل وتصميم وادارة المواقع االلكترونيه الخاصةبالشركة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير
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االستيراد.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضه ا إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضه ا من الجه ات المختصة وبما ال يخل باحكام
القوانين المنظمة له ذا الغرض .
الدعاية واالعالن
التجارة االلكترونية عبر االنترنت
يجوز  ،بجهة  :مبنى  - 3الدور الثالث  -بوليجون  -بفرلي ھيلز -الشيخ زايد
 - 508سمارت داتا ايجيبت  Smart Data Egyptشركة  ،للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12273عن للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مبنى  - 3الدور الثالث  -بوليجون  -بفرلي ھيلز -الشيخ زايد
 - 509ماربل ستون إلدارة المطاعم والكافيهات شركة - ،اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية
والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى االستثمار العقارى . تسويق المنتجات المختلفه تأجير الوحدات االداريه والتجاري  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى 20201012برقم  ، 12284عن -اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
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 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكوالت و التيك اواى االستثمار العقارى . تسويق المنتجات المختلفه تأجير الوحدات االداريه والتجاري  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  ،بجهة  :لدور االول  14 -ش ابو بكر لصديق -المهندسين  -الدقي
 - 510ماربل ستون إلدارة المطاعم والكافيهات شركة  ،او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12284عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :لدور االول  14 -ش ابو بكر لصديق  -المهندسين  -الدقي
 - 511نيكست كويست لالستشارات التسويقية واالقتصادية  NEXT QUESTشركة  ،الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12378عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة رقم - 4فى العقاررقم -5شارع الشهيد على عبد الحميد البهى متفرع من ش وادى النيل -المهندسين
 - 512انفيكتوس وير للبرمجيات  Invictus wareشركة  ،يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12387عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عقار رقم  - 2المجاوره الخامسه  -الشيخ زايد -
 - 513امانة النيل للتصدير شركة  " ،التصدير
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12430عن " التصدير
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  14 :ش منظمة فتح متفرع من ش خاتم المرسلين  -العمرانية الغربية -
 - 514شركة المجموعة المتحدة للمغاسل وايتى شركة  ،اقامة وتشغيل المغاسل(دراى كلين)
توريد كافة مستلزمات المغاسل (دراى كلين).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12441عن اقامة وتشغيل المغاسل(دراى كلين)
توريد كافة مستلزمات المغاسل (دراى كلين).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  7 :ل  -حدائق االھرام  -الهرم
 - 515ھاى جين للتوريدات والتوكيالت التجارية شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12452عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  :مكتب رقم  9عقاررقم  7سنتر قرية المختار محور خدمات الحى الخامس و
 - 516ھاى جين للتوريدات والتوكيالت التجارية شركة  ،التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12452عن
التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  :مكتب رقم  9عقاررقم  7سنتر قرية المختار محور خدمات الحى
الخامس و
 - 517راكون لتكنولوجيا المعلومات  Raccoon Platformشركة  ،المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة
وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
 استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز) البيع بالعمولة التجاره االلكترونيه عبر االنترنت إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اعادة ھيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم ، 12567عن المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
 -استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)
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 البيع بالعمولة التجاره االلكترونيه عبر االنترنت إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 اعادة ھيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  :مبني  - B 5القريه الذكيه -طريق مصر اسكندريهالصحراوي  6 -اكتوبر
 - 518راكون لتكنولوجيا المعلومات  Raccoon Platformشركة  ،مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12567عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مبني  - B 5القريه الذكيه -طريق مصر اسكندريه الصحراوي  6 -اكتوبر
 - 519سنبله الستصالح االراضي الزراعيه شركة  ،أو اللحوم.
 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. انشطة خارج قانون : 72 التصديرمع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
 ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12238عن أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. انشطة خارج قانون : 72 -التصدير
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مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
  ،بجهة  :الدور الرابع  -مجمع المجد - - 520سنبله الستصالح االراضي الزراعيه شركة  ،يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12238عن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور الرابع  -مجمع المجد -
INTEGRATED OUT
 - 521اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،تقديم االستشارات التسويقية وبحوث التسويق (فيما عدا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن تقديم
االستشارات التسويقية وبحوث التسويق (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم
بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2ب المحور
المركزى  6 -اكتوبر
 - 522اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،و التعليم التكنولوجي .

OUT

INTEGRATED

 -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
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 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن والتعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2بالمحور المركزى  6 -اكتوبر
 - 523اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،عليها .

OUT

INTEGRATED

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
 إنشاء وإدارة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعدومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه (2003
 -إنشاء وإدارة  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2ب المحور المركزى  6 -اكتوبر
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INTEGRATED OUT
 - 524اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
التسويق االلكترونى والتجارة االلكترونية عبر االنترنت
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
االشراف على تنفيذ المشروعات
اقامة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل
تكنولوجيا المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
التسويق االلكترونى والتجارة االلكترونية عبر االنترنت
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
االشراف على تنفيذ المشروعات
اقامة  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2ب المحور المركزى  6 -اكتوبر
OUT
 - 525اى او اس اسناد للحلول واالستشارات
 SOURCING SOLUTIONS IOSشركة  ،وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

INTEGRATED

إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والمهرجانات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على
حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12444عن وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والمهرجانات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على
حدة).
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة  ،بجهة  :لوحدة نموذج ( ) 2بالدور الثالث  -عمارة () 1قطعة  26/ 2/2ب المحور المركزى  6 -اكتوبر
 - 526سوز أفريقا فارما
اعماال شبيهةباعمالها

 SOUTH AFRICA PHARMAشركة  ،وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12588عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي
تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة رقم  40برج رقم  20برج الرحمانيه -المريوطيه -فيصل  -قسم الهرم
 - 527قفيرتك للحلول التقنية  QAFFEER TECH SOLUTIONSشركة  ،الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12597عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  5 :شارع عبد المنعم مراد  -المهندسين
 - 528قفيرتك للحلول التقنية  QAFFEER TECH SOLUTIONSشركة  ،انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

220

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12597عنانشطة من داخل ق  72لسنة :2017
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكزالبيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت  ،بجهة  5 :شارع عبد المنعم مراد  -المهندسين - 529قفيرتك للحلول التقنية  QAFFEER TECH SOLUTIONSشركة  ،وصورة وبيانات .
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية توريد وتركيب وصيانة االنظمة االلكترونية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى 20201027برقم  ، 12597عن وصورة وبيانات .
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية توريد وتركيب وصيانة االنظمة االلكترونية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة  ،بجهة  5 :شارع عبد المنعم مراد  -المهندسين - 530قفيرتك للحلول التقنية  QAFFEER TECH SOLUTIONSشركة  ،لها .
على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
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االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201027برقم ، 12597
عن لها .
على الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  ،بجهة  5 :شارع عبد المنعم مراد  -المهندسين
 - 531البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 - ،انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى 20201005برقم  ، 12182عن  -انشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو  ،بجهة  6 :ب شارع السلولى متفرع من شارع مراد -الدقى -
 - 532البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 ،التسمين أو اللحوم.
 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . -تربيه الخيول
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 تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربية رقم  356لسنه 2008
 اقامه وتشغيل المراكز التجاريه ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12182عن التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية . تربيه الخيول تجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزمموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربية رقم  356لسنه 2008
 اقامه وتشغيل المراكز التجاريه  ،بجهة  6 :ب شارع السلولى متفرع من شارع مراد  -الدقى - - 533البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 ،وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
 أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصهلالستصالح واالستزراع
 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق ،رأس مالها، 500000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12182عن وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
 أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصهلالستصالح واالستزراع
 تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق  ،بجهة  6 :بشارع السلولى متفرع من شارع مراد  -الدقى -
 - 534البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 ،خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
 -انشطة من خراج ق  72لسنة :2017
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 التصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
 شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات االدارية والسكنية والفندقية ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201005برقم ، 12182عن خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
 انشطة من خراج ق  72لسنة :2017 التصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 .
 شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات االدارية والسكنية والفندقية  ،بجهة  6 :ب شارع السلولى متفرع من شارع مراد  -الدقى - - 535الشركة الدولية للمطاعم (باربكيو) شركة  ،القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا
لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 120000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12538عن القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :محل رقم  111بالدور االرضى  -مركز المدينة التجارى  -ميدان النجدة  -الحى الرابع  6 -اكتوبر
 - 536فاب لالغذية والمشروبات  FAB FOR FOOD AND BEVERAGES LLCشركة  - ،التوريدات العمومية
 -الوساطة التجارية
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 اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافتريات والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديمجميع أنواع المأكوالت و التيك اواى
 اقامة وتشغيل مطحن لطحن البن وتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) اقامة وتشغيل وادارة سوبر ماركت تجارة المواد الغذائية والفواكه والخضروات ومنتجات االلبان والعصائر واللحوم والدواجن والمخبوزات والمواد الغذائية المعلبة الجافة وغير الجافة التصنيع ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12552عن  -التوريدات العمومية الوساطة التجارية اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافتريات والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديمجميع أنواع المأكوالت و التيك اواى
 اقامة وتشغيل مطحن لطحن البن وتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) اقامة وتشغيل وادارة سوبر ماركت تجارة المواد الغذائية والفواكه والخضروات ومنتجات االلبان والعصائر واللحوم والدواجن والمخبوزات والمواد الغذائية المعلبة الجافة وغير الجافة التصنيع  ،بجهة  :الوحدة رقم  - B107بالدور  - B1بمجمع جاليريا  - 40الشيخ زايد - - 537فاب لالغذية والمشروبات  FAB FOR FOOD AND BEVERAGES LLCشركة  ،والتعبئة والتغليف لدى الغير للمواد
الغذائية ومنتجات االلبان والعصائر واللحوم والدواجن والمخبوزات والمواد
 الغذائية المعلبة الجافة وغير الجافة االستيرادتلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،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 .
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونايجوز للشركة ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12552عن والتعبئة والتغليف لدى الغير للمواد
الغذائية ومنتجات االلبان والعصائر واللحوم والدواجن والمخبوزات والمواد
 الغذائية المعلبة الجافة وغير الجافة االستيرادتلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام
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القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونايجوز للشركة  ،بجهة  :الوحدة رقم  - B107بالدور  - B1بمجمع جاليريا  - 40الشيخ زايد -
 - 538فاب لالغذية والمشروبات  FAB FOR FOOD AND BEVERAGES LLCشركة  ،ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12552عن ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة رقم  - B107بالدور  - B1بمجمع جاليريا  - 40الشيخ زايد -
 - 539البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 ،والتجارية
 استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز) ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقيةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا ،رأس مالها ، 500000.000قيدتفى  20201005برقم  ، 12182عن والتجارية
 استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز) ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقيةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا  ،بجهة  6 :ب شارع السلولى متفرعمن شارع مراد  -الدقى -
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 - 540البركه لالستثمار وادارة المشروعات  ALBARKA FOR INVESTMENT AND PROJECT MANAGEMENTشركة
 ،التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12182عن التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ب شارع السلولى متفرع من شارع مراد  -الدقى -
 - 541اكرامي صبري فهمي وشركاه شركة  - ،انشطة داخل قانون : 72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائيةتجاره الجمله والتجزئه جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقامع مراعاة
ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  356لسنة
2008
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201006
برقم  ، 12210عن  -انشطة داخل قانون : 72
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائيةتجاره الجمله والتجزئه جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقامع مراعاة
ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهورية مصر العربيةرقم  356لسنة
2008
 استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترطفي ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح  ،بجهة  2 :شارع احمد فاروق من شارع ابو السعود  -البحر
االعظم -
 - 542اكرامي صبري فهمي وشركاه شركة  ،واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 -انشطة خارج قانون : 72
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 التوريدات العمومية التوكيالت التجاريه.تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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 ،رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12210عن واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 انشطة خارج قانون : 72 التوريدات العمومية التوكيالت التجاريه.تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى 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  ،بجهة 2 :
شارع احمد فاروق من شارع ابو السعود  -البحر االعظم -
 - 543اكرامي صبري فهمي وشركاه شركة  ،ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12210عن ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة ، 2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  2 :شارع احمد فاروق من شارع ابو السعود  -البحر االعظم -
 - 544محمد سعدمحمد احمد خليفه وشريكه شركة  ،الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12290عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق مصر اسيوط السريع  -ش الصفا والمروه (ارضصليبه) -
 - 545محمد سعدمحمد احمد خليفه وشريكه شركة  ،الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12290عن الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق مصر اسيوط السريع  -ش الصفا والمروه (ارضصليبه) -
 - 546محمد سعدمحمد احمد خليفه وشريكه شركة  ،انشطهداخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
توريد االجهزه المكتبيه ومستلزمات المكاتب وآالت التصوير والورق
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12290عن انشطهداخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
توريد االجهزه المكتبيه ومستلزمات المكاتب وآالت التصوير والورق
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تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا  ،بجهة  :طريق مصر اسيوط السريع  -ش الصفا والمروه (ارضصليبه) -
 - 547محمد سعدمحمد احمد خليفه وشريكه شركة  ،انشطهداخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
توريد االجهزه المكتبيه ومستلزمات المكاتب وآالت التصوير والورق
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12290عن انشطهداخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
توريد االجهزه المكتبيه ومستلزمات المكاتب وآالت التصوير والورق
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا  ،بجهة  :طريق مصر اسيوط السريع  -ش الصفا والمروه (ارضصليبه) -
 - 548تيسنت  TECENTشركة  - ،لتوريدات العمومية.
 التصدير. تسويق المنتجات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12562عن  -لتوريدات العمومية.
 -التصدير.
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 تسويق المنتجات. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  236 :الحى الرابع شقة  - 1المجاورة االولى -
 - 549لوجراند بيتى  BEYTI LE GRANDشركة  - ،التوريدات العمومية
 تجهيز مأكوالت مسبقة التحضير  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التىتزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201027برقم
 ، 12576عن  -التوريدات العمومية
 تجهيز مأكوالت مسبقة التحضير  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التىتزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عماره  71الدور االرضى -مدينه الفردوس -
 - 550ريفيرا للمقاوالت والتشطيبات والتوريدات العامة شركة  - ،المقاوالت العامة
 القيام بأعمال التشطيبات والديكور التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12256عن  -المقاوالت العامة
 القيام بأعمال التشطيبات والديكور التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شريحة  24ش  / 245ش 16جاردنيا ھرم سيتى -
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 - 551مونتو للتجارة شركة  ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12396عن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  13 :ش زغلول  -مشعل  -الهرم -
 - 552اي كير ستور  I CARESTORESشركة  ،تجارة وتوزيع اجهزة المحمول واكسسواراته .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12172عن تجارة وتوزيع اجهزة المحمول واكسسواراته
.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة 16 :شارع النور (ميشيل باخوم سابقا)  -الدقى
AND
 - 553سما العالمية للتجارة والمقاوالت
 CONTRACTINGشركة  - ،اقامة وتشغيل المراكز التجارية.

INTERNATIONAL TRADING

SAMA

 مقاوالت انشاء الطرق الحره والكباري والسدود ومباني الطائرات واالنفاق. القيام باعمال الديكور والتشطيبات الداخلية والخارجية. المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا. شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واالدارية والترفيهيه ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى 20201001برقم  ، 12151عن  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية.
 مقاوالت انشاء الطرق الحره والكباري والسدود ومباني الطائرات واالنفاق. القيام باعمال الديكور والتشطيبات الداخلية والخارجية. المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا. -شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعد
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 اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واالدارية والترفيهيه  ،بجهة  :العقار رقم  - 89شارع مجاورة 2 الحى  - 9الشيخ زايد -AND
 - 554سما العالمية للتجارة والمقاوالت
 CONTRACTINGشركة  ،لتمليكها او تاجيرھا او ادارتها او

INTERNATIONAL TRADING

SAMA

 استغاللها لحسابها او لحساب الغير. تجهيز االراضي بمرافق البنية االساسية(مياة /صرفصحي /كهرباء /تليفونات /طرق )واستغاللها بالتمليك او االيجاروصيانة وتنسيق الحدائق والطرق والميادين ونظافة المدن ،تاجير المعدات واالالت بكافة انواعها واشكالها (فيما عدا
التاجير التمويلي ).
 النقل البحري للبضائع. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع الماكوالتوالتيك ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12151عن لتمليكها او تاجيرھا او ادارتها او
 استغاللها لحسابها او لحساب الغير. تجهيز االراضي بمرافق البنية االساسية(مياة /صرفصحي /كهرباء /تليفونات /طرق )واستغاللها بالتمليك او االيجاروصيانة وتنسيق الحدائق والطرق والميادين ونظافة المدن ،تاجير المعدات واالالت بكافة انواعها واشكالها (فيما عدا
التاجير التمويلي ).
 النقل البحري للبضائع. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع الماكوالتوالتيك  ،بجهة  :العقار رقم  - 89شارع مجاورة  - 2الحى  - 9الشيخ زايد -
 - 555سما العالمية للتجارة والمقاوالت
 CONTRACTINGشركة  ،اواي.

AND

INTERNATIONAL TRADING

SAMA

 اقامة وادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج الي مواقع االستخداممن مدن وقري ومناطق تنميةبواسطة الناقالت المتخصصة او االنابيب (وال يشمل ذلك نقل البترول ).
 مقاوالتصيانة وتشغيل محطات السكك الحديدية ومراكزصيانة السيارات. اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها. اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها ،رأس مالها، 1000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12151عن اواي.
 اقامة وادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج الي مواقع االستخداممن مدن وقري ومناطق تنميةبواسطة الناقالت المتخصصة او االنابيب (وال يشمل ذلك نقل البترول ).
 مقاوالتصيانة وتشغيل محطات السكك الحديدية ومراكزصيانة السيارات. -اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
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 اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالتها  ،بجهة  :العقار رقم - 89شارع مجاورة  - 2الحى  - 9الشيخ زايد -
 - 556سما العالمية للتجارة والمقاوالت
 CONTRACTINGشركة  ، ،تصميم او انشاء او

AND

INTERNATIONAL TRADING

SAMA

 ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختالف مصادرھا وشبكات توزيعها. اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهاتالمعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
 اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واالقمار الصناعيةبعد الحصول عليترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك االذاعة والتلفزيون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201001برقم ، 12151عن  ،تصميم او انشاء او
 ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختالف مصادرھا وشبكات توزيعها. اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهاتالمعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
 اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية واالقمار الصناعيةبعد الحصول عليترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك االذاعة والتلفزيون.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  ،بجهة  :العقار رقم  - 89شارع مجاورة  - 2الحى  - 9الشيخ زايد - - 557ماستر لتجارة االلومنيوم شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12514عن الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :العقار الكائن بزمام منشأة البكارى  -بجوار شركة ام القرى  -المريوطية -الهرم
 - 558ماستر لتجارة االلومنيوم شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تجارة وتوزيع وتوريد جميع قطاعات االلومنيوم
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201022برقم
 ، 12514عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تجارة وتوزيع وتوريد جميع قطاعات االلومنيوم
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  :العقار الكائن بزمام منشأة البكارى  -بجوار شركة ام القرى -
المريوطية -الهرم
 - 559سناتور لتشغيل المعادن  Senatorشركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتجميع االدوات الصحيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12549عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل
المعادن وتجميع االدوات الصحيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال  - E65كمبوند يوتوبيا  -الشيخ زايد -
 - 560اشرف فاروق عبد العاطى ومحمد ابراھيم محمد الشابوري وشركاھم شركة  ) 1 ،تشغيل وسائل النقل البرية لنقل
السائحين باالتوبيسات والليموزين  )2تشغيل وسائل النقل البحرية لنقل السائحين القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص
 )3تنظيم رحالت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق
بها من خدمات واليشمل ذلك النقل الجوى )4.بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل االمتعة وحجز االماكن على وسائل النقل
المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران في بيع و صرف تذاكر السفر وشركات ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201007برقم  ، 12235عن  ) 1تشغيل وسائل النقل البرية لنقل السائحين باالتوبيسات والليموزين  )2تشغيل وسائل النقل
البحرية لنقل السائحين القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص  )3تنظيم رحالت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او
خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات واليشمل ذلك النقل الجوى )4.بيع او
صرف تذاكر السفر وتيسير نقل االمتعة وحجز االماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران في بيع و
صرف تذاكر السفر وشركات  ،بجهة  :شقه رقم  203الدور الثاني بعد االرضي والميزان من الجهه الشرقيه بالعقار رقم  1شارع
المستشار عبدالعزيز حلمي ناصيه شارع محمد خلف من شارع التحرير  -قسم الدقي -
 - 561اشرف فاروق عبد العاطى ومحمد ابراھيم محمد الشابوري وشركاھم شركة  ،المالحة وشركات النقل األخرى .وذلك
وفقا ألحكام القانون رقم  38لسنة  1977وتعديالته وآخرھا القانون رقم  125لسنة  2008والئحته التنفيذية الصادر بالقرار
الوزاري رقم  209بتاريخ  .2009/3/29كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى .مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل
نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12235عن المالحة وشركات النقل األخرى .وذلك
وفقا ألحكام القانون رقم  38لسنة  1977وتعديالته وآخرھا القانون رقم  125لسنة  2008والئحته التنفيذية الصادر بالقرار
الوزاري رقم  209بتاريخ  .2009/3/29كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى .مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل
نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ، .بجهة  :شقه رقم  203الدور الثاني بعد االرضي والميزان من الجهه الشرقيه بالعقار رقم  1شارع المستشار عبدالعزيز
حلمي ناصيه شارع محمد خلف من شارع التحرير  -قسم الدقي -
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 - 562دھانات رويال  )R .P .C) ROYAL PAINTS COMPANYشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدھانات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12456عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدھانات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قطعه رقم  - 314المنطقه الصناعيه التالته بمسافه  54/1013متر مربع -
 W.F.T.C Water Features Technology Companyشركة  ،التي قد تعاونها
 - 563ووتر فيتشرزتكنولوجي
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12485عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :محل رقم ( ) F - 19مول العامر -الحي التاسع  -المجاورة االولى  -الشيخ زايد
 W.F.T.C Water Features Technology Companyشركة  ،التجارة العامة
 - 564ووتر فيتشرزتكنولوجي
والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة ادوات ومعدات ومستلزمات حمامات السباحة
والنافورات المائية والبحيرات والشالالت الصناعية والكهرباء واالضاءة الخاصةبهم
مقاوالت اعمال تجهيز حمامات السباحة والنافورات المائية والبحيرات والشالالت الصناعية وتكنولوجيا الكهرباء
واالضاءة الخاصةبهم والصيانة الالزمة لها
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12485عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
وعلى االخص تجارة ادوات ومعدات ومستلزمات حمامات السباحة
والنافورات المائية والبحيرات والشالالت الصناعية والكهرباء واالضاءة الخاصةبهم
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مقاوالت اعمال تجهيز حمامات السباحة والنافورات المائية والبحيرات والشالالت الصناعية وتكنولوجيا الكهرباء
واالضاءة الخاصةبهم والصيانة الالزمة لها
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او  ،بجهة  :محل رقم ( ) F - 19مول العامر -الحي التاسع  -المجاورة االولى  -الشيخ زايد
 - 565في تي اس  VTSشركة -1 ،صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير
االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12504عن -1صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
- 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
- 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
- 4إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
- 5إدخال  ،بجهة  :برج سيدصادق -ش الورشه -بندر -الفيوم
 - 566في تي اس  VTSشركة  ،البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
- 12إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12504عن
البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
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- 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
- 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
- 8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
- 9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
- 10االتصاالت وخدمات االنترنت
- 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
- 12إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات  ،بجهة  :برج سيدصادق -ش الورشه -بندر -الفيوم
 - 567في تي اس  VTSشركة  ،وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات
المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
- 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
- 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه ،رأس مالها 50000.000
،قيدت فى  20201022برقم  ، 12504عن وتقديم خدمات القيمة المضافةبعد الحصول علي ترخيص من الجهات
المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
- 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعيةبعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
- 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم  64لسنه  ،بجهة  :برج سيدصادق -ش
الورشه -بندر -الفيوم
 - 568في تي اس  VTSشركة (2003 ،
- 15إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 16إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 17حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 18األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
التسويق االلكتروني
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201022برقم  ، 12504عن (2003
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- 15إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات
- 16إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
- 17حاضنات األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
- 18األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
التسويق االلكتروني
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و  ،بجهة  :برج سيدصادق -ش الورشه -بندر-
الفيوم
 - 569برفيكشن للتجاره والتوزيع  perfectionشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 400000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12130عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به
قانونا
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  16 :أ عز الدين عمر -العرم -
 - 570طبق كشرى شركة  - ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة.
 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 توريد الوجبات الغذائية الجاھزة والمشروبات الساخنة والباردة بكافة انواعها واشكالها (عدا الكحولية). استغالل العالمات التجارية(فرانشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم ، 12147عن  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة.
 اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
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الترخيص بها
 توريد الوجبات الغذائية الجاھزة والمشروبات الساخنة والباردة بكافة انواعها واشكالها (عدا الكحولية). استغالل العالمات التجارية(فرانشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة  353 :ط شارع الجيش القومى-الهرم - - 571طبق كشرى شركة  ،مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12147عن مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  353 :ط شارع الجيش القومى-الهرم -
 - 572ال سعد للتجارة والخدمات العامه  ALSAAD TRADE AND GENERALشركة  - ،التوريدات العمومية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله تقديم خدمات النظافة و ابادة ومكافحه الحشرات و القوارض والنظافه العامه الداخليه لجميع المنشأت التجاريه وكذلك الوجهات الزجاجيه والتعقيم بجميع انواعه القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين (الالند سكيب) اقامه وتشغيل مركز لجميع انواع الصيانه للمنشأت التجاريه والسكنيه والصيانه المتنقله لالجهزه الكهربائيه ،رأس مالها، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12188عن  -التوريدات العمومية
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله تقديم خدمات النظافة و ابادة ومكافحه الحشرات و القوارض والنظافه العامه الداخليه لجميع المنشأت التجاريه وكذلك الوجهات الزجاجيه والتعقيم بجميع انواعه القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين (الالند سكيب) اقامه وتشغيل مركز لجميع انواع الصيانه للمنشأت التجاريه والسكنيه والصيانه المتنقله لالجهزه الكهربائيه  ،بجهة  1 :ش منشاهالقناطر -مدينه االحالم  -قسم منشاه القناطر
 - 573ابناء النيل للمقاوالت العامه والتوريدات العموميه شركة  " ،المقاوالت العامة
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" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12286عن " المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  239 :ش فيصل  -محطه التعاون -
 - 574سيتا مصر  SITA EGYPTشركة - ،صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم
و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12458عن -صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات  ،بجهة 35 :ب مركز المدينة التجارى-ميدان النجدة  6 -اكتوبر - 575سيتا مصر  SITA EGYPTشركة  ،علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

241

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 12458عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا  ،بجهة 35 :ب مركز المدينة التجارى-
ميدان النجدة  6 -اكتوبر
 - 576سيتا مصر  SITA EGYPTشركة  ،التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12458عن التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 35 :ب مركز المدينة التجارى-ميدان النجدة  6 -اكتوبر
 - 577غالب سيد عبد النعيم خليفة وشريكته شركة  ،بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12521عن بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا
التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  20 :امتداد شارع مصطفى المصرى متفرع من شارع جالل اللبينى-الدور التاسع-فيصل
 - 578محمد مجدي محمد عثمان وشريكيه شركة  ،انشطه داخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه للعدد ومستلزمات المصانع والمالبس
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
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مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
التوريدات العموميه
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12500عن انشطه داخل ق :72
تجاره الجمله والتجزئه للعدد ومستلزمات المصانع والمالبس
داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم 356
لسنه 2008
انشطه خارج ق :72
التوريدات العموميه
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط  ،بجهة  199 :ش عمرو بن العاص  -فيصل
 - 579محمد عبد الكريم محمد صقر وشريكيه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات وبروفيالت االلومنيوم مؤكسدة -
مؤتودة -ومدھونة وتصنيع اكسسوارات االلومنيوم.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 20000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12524عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات
وبروفيالت االلومنيوم مؤكسدة -مؤتودة -ومدھونة وتصنيع اكسسوارات االلومنيوم.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  1 :ش محمد عبد الكريم  -بوالق الدكرور
 - 580بيريز للدعاية واالعالن شركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12546عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  61 :شارع الحسين  -الدقى
 - 581بيريز للدعاية واالعالن شركة  ،الدعاية واالعالن
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12546عن الدعاية واالعالن
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفالت العامة والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  61 :شارع الحسين  -الدقى
 - 582ام تى ام للتوريدات العمومية  MTMشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
 اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12135عن  -التجارة
العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
 اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدور االول  -جامعة النيل  -مبنى وادى النيل  -ميدان
جهينة  -الشيخ زايد -
 - 583ام تى ام للتوريدات العمومية  MTMشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12135عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدور االول  -جامعة النيل  -مبنى وادى النيل  -ميدان جهينة  -الشيخ زايد -
 - 584تى اربى فاشون للتجارة وتوزيع المالبس والجلود  T R Pشركة  - ،تجارة وتوزيع المالبس والجلود.
 -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12202عن  -تجارة وتوزيع المالبس والجلود.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عقار  115شارع العلمين-مدينة الطلبة-احمد عرابى-المهندسين
 - 585مصطفى للنقل والمقاوالت شركة  - ،النقل البرى للبضائع
وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم ، 12174
عن  -النقل البرى للبضائع
وال يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في  ،بجهة  1 :ش عبد المنعم فوده من سيدى عمار -العمرانية-
 - 586الجوھري جروب لالستثمار والتوكيالت التجاريه شركة  ،القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتعديالته
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
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تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12255عن القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل
المستوردين وتعديالته
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع  ،بجهة  :عقاررقم  60المستثمر الصغير -الشيخ زايد
 - 587واو لتجارة المالبس  Wawooشركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجارة المالبس
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12325عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجارة المالبس
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  74 :ب  -حدائق االھرام  -الهرم -
 - 588برازرز باك للتوريدات العموميه  BROTHERS PACK FOR GENERAL SUPPLIRSشركة  ،الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 12000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12379عن الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقه  - 12عماره  - 62التوسعات الشماليه  6 -اكتوبر ثان -
 - 589تراكو للتجاره والمقاوالت شركة  " ،المقاوالت العامة
" التوريدات العمومية
" التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12384عن " المقاوالت
العامة
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" التوريدات العمومية
" التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور السادس  -برج رقم  - 1ابراج برعي بالزا  -ميدان الحصري -
 - 590برازرز باك للتوريدات العموميه  BROTHERS PACK FOR GENERAL SUPPLIRSشركة  " ،التوريدات العمومية
" توريد الكرتون ومستلزمات التعبئه والتغليف ومستلزمات الكمبيوتر ومستلزمات الطباعه واالدوات المكتبيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها
، 12000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12379عن " التوريدات العمومية
" توريد الكرتون ومستلزمات التعبئه والتغليف ومستلزمات الكمبيوتر ومستلزمات الطباعه واالدوات المكتبيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  :شقه  - 12عماره
 - 62التوسعات الشماليه  6 -اكتوبر ثان -
 - 591سيفتي اليف للتجارة  Safety Life Tradingشركة  ،غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12131عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  4 :ش بخيت ضاحي  -العجوزه -
 - 592نيوستار للنقل والتوريدات شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية تجارة وتوزيع وتوريد التبغ" النقل البرى للركاب والنقل الجماعى والنقل البرى للبضائع وتوصيل الطلبات
وال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيد بسجل
الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى 20201011برقم  ، 12257عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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 التوريدات العمومية تجارة وتوزيع وتوريد التبغ" النقل البرى للركاب والنقل الجماعى والنقل البرى للبضائع وتوصيل الطلبات
وال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد القيد بسجل
الناقلين واستخراج الترخيص الالزمةبمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات  ،بجهة  ( 252 :أ ) بوابة خوفو  -حدائق االھرام الهرم - 593نيوستار للنقل والتوريدات شركة  ،وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12257عن وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  ( 252 :أ ) بوابة خوفو  -حدائق االھرام  -الهرم
 - 594أتش ام للتجارة والتوريدات العمومية  H .Mشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12383عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقه  - 2عماره  - 640الحي االول -
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 - 595الفراعنة لتصنيع المواد الجيرية شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الجيرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12407عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الجيرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :عرب ابو ساعد  -بجوار محطة الكهرباء مركز الصف  - - -الجيزه
 - 596بيبوس الدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات BIBO"S FOR OPERATION AND MANAGEMENT
 RESTOURANTS AND CAFESشركة  " ،اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  -يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 30000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12395عن " اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة
والكافيهات  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المحل رقم  P6بالدور االرضى  -المجمع التجارى فالج مول  -دريم الند -
 - 597رؤية المتحده للتجاره والصناعه شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص وعلى
االخص توريد االداوات الكهربائية والنجف
وااللكترونيات واالكسسوارات المنزلية
 التوريدات العمومية وعلى االخص توريد االداوات الكهربائية والنجف وااللكترونيات واالكسسوارات المنزليةالتوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
التصدير
تصنيع وتجميع و تغليف االدوات الكهربائية و االلكترونية لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12463عن التجارة العامة
والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص وعلى االخص توريد االداوات الكهربائية والنجف
وااللكترونيات واالكسسوارات المنزلية
 التوريدات العمومية وعلى االخص توريد االداوات الكهربائية والنجف وااللكترونيات واالكسسوارات المنزليةالتوكيالت التجارية
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تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
التصدير
تصنيع وتجميع و تغليف االدوات الكهربائية و االلكترونية لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  ،بجهة  :فيال  13مجاورة  3الحى العاشر -الشيخ زايد -
 - 598رؤية المتحده للتجاره والصناعه شركة  ،تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12463عن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :فيال  13مجاورة  3الحى العاشر -الشيخ زايد -
 - 599ماش لالستشارات والتجارة  MASH FOR CONSULTANCY AND TRADINGشركة  " ،تقديم االستشارات ( فيما
عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية
عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية ). :
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشأت واالجهزة والمعدات الهندسية.
" تنسيق وصيانة الحدائق ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12405عن " تقديم االستشارات ( فيما
عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية
عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية ). :
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشأت واالجهزة والمعدات الهندسية.
" تنسيق وصيانة الحدائق  ،بجهة  :عقار  -132منطقة ن  -شارع الخزان  -الدور الثانى  -شقة  7حدائق االھرام  -قسم االھرام
 - 600توينتى فور سيفن لالنتاج والتسويق والدعاية شركة  ،وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات والندوات (بشرط
استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على
حدة).
استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)
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التسويق االلكترونى
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12246عن وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات
والندوات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على
حدة).
استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)
التسويق االلكترونى
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع  ،بجهة  :شقة  9بالدور الخامس  -عقاررقم  19شارع االحرار -عمارة قناة السويس  -متفرع من ش لبطل احمد عبد العزيز-
المهندسين
 - 601الكمال للتوريدات العمومية شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
توريد المسلتزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم 12278
 ،عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
توريد المسلتزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  12 :شارع عبد المنعم جاد من شارع زغلول-نزلة البطران-
الهرم
 - 602الكمال للتوريدات العمومية شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12278عن الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
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نشاطها  ،بجهة  12 :شارع عبد المنعم جاد من شارع زغلول-نزلة البطران-الهرم
 - 603القصواء لتجارة الخضروات والفواكه والتصدير شركة  " ،تجارة الخضروات والفواكة
" التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12443عن " تجارة الخضروات والفواكة
" التصدير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  73 :حى البشاير -
 - 604غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،انشطة من
داخل ق  72لسنة :2017
 إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنيةواإلدارية للمصانع.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن انشطة من داخل ق
 72لسنة :2017
 إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنيةواإلدارية للمصانع.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - -
 - 605غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
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تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيهتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم ، 12492
عن الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
 الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيهتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - -
 - 606غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اإلدارة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسالسل االمداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
اإلدارة  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - -
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 - 607غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،والتسويق
السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى
السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحيةداخل المدن أو بين المدن.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم ، 12492عن والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحيةداخل المدن أو بين المدن.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. إعداد الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - - - 608غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة ،
للمشروعات االستثمارية في مجال البنية األساسية.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أوصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن للمشروعات االستثمارية في مجال
البنية األساسية.
 تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغالل أوصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية(المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا)
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - -
 - 609أعمال للتجارة العامة والتوريدات شركة  ،و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12593عن و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور الثاني  -برج مكة -شارع المدينة المنورة (مستجد ) -من شارع استوديو مصر-
المريوطية -الهرم
 - 610شفيق عزيز للتجاره والتوريدات  SHAFIK AZIZFOR SUPPLIESشركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ه و مسموح به
قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12260عن التجارة العامة والتوزيع فيما ه و مسموح به
قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون له ا مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيره ا التي تزاول اعماال شبيه ةباعماله ا
او التي قد تعاونه ا على تحقيق غرضه ا في مصر او في الخارج ,كما يجوز له ا ان تندمج في اله يئات السالفة او تشتريه ا او
تلحقه ا به ا و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  89 :ش ترعة عبد العال  -فيصل
 OCT CUBEشركة  ،غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
 - 611اوكت كيوب
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12144عن غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .بجهة  4 :شارع احمد أبو الفتوح  -الهرم
 OCT CUBEشركة 1 ،صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية
 - 612اوكت كيوب
وتطوير واإللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.
 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البينات والتطبيقات بمختلف أنواعها. -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
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 انتاج محتوي اإللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات. ادخال البيانات على الحاسبات ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12144عن 1صناعة تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتطوير واإللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات
والتعليم التكنولوجي.
 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البينات والتطبيقات بمختلف أنواعها. اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. انتاج محتوي اإللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات. ادخال البيانات على الحاسبات  ،بجهة  4 :شارع احمد أبو الفتوح  -الهرم - - 613اوكت كيوب

 OCT CUBEشركة  ،وبالوسائل اإللكترونية.

 اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البينات. االتصاالت وخدمات االنترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة الشبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم الخدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيةويشمل ذلك شبكات ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12144عن وبالوسائل اإللكترونية.
 اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البينات. االتصاالت وخدمات االنترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة الشبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم الخدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيةويشمل ذلك شبكات  ،بجهة  4 :شارع احمد أبو الفتوح  -الهرم -
 - 614اوكت كيوب

 OCT CUBEشركة  ،الهاتف المحمول.

 إقامة وإدارة وتشغيل و صيانة محطات و شبكات االتصاالت الالسلكية و األقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص منالجهات المعنية و ال يشمل ذلك اإلذاعة و التلفزيون.
 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية. المشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. انشاء و إدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين و مراكز نقل التكنولوجيا الحديثة. انشاء و إدارة مراكز االستشارات و الدراسات المتخصصة في مجاالت ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى 20201001برقم  ، 12144عن الهاتف المحمول.
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 إقامة وإدارة وتشغيل و صيانة محطات و شبكات االتصاالت الالسلكية و األقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص منالجهات المعنية و ال يشمل ذلك اإلذاعة و التلفزيون.
 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية. المشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. انشاء و إدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين و مراكز نقل التكنولوجيا الحديثة. انشاء و إدارة مراكز االستشارات و الدراسات المتخصصة في مجاالت  ،بجهة  4 :شارع احمد أبو الفتوح  -الهرم - - 615اوكت كيوب

 OCT CUBEشركة  ،المعلومات و االتصاالت و تطويرھا.

 حاضنات االعمال التكنولوجيا ودعم ريادة االعمال األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلميوالثقافي والفني.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةوبشرط استصدار الترخيص الالزمة لممارسة ھذه األنشطة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12144عن المعلومات و االتصاالت و
تطويرھا.
 حاضنات االعمال التكنولوجيا ودعم ريادة االعمال األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلميوالثقافي والفني.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةوبشرط استصدار الترخيص الالزمة لممارسة ھذه األنشطة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  4 :شارع احمد أبو الفتوح  -الهرم -
 - 616ويست واى للتسويق واالستثمار العقارى  WEST WAYشركة  - ،االستثمار العقارى.
 التسويق العقارى. المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة. اعداد التصميمات الهندسية استغالل المناجم و المحاجر .ادارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها)
 شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق االساسية. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اقامة وتشغيل الفنادق ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12134عن  -االستثمار العقارى. -التسويق العقارى.
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 المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة. اعداد التصميمات الهندسية استغالل المناجم و المحاجر .ادارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها)
 شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق االساسية. التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اقامة وتشغيل الفنادق  ،بجهة  :الوحدة االدارية رقم  1بالدور الثانى-عقار رقم  14بالمنطقة ( خ أ ) بالمرحلة الثالثة بمشروعبيفرلى ھيلز -الشيخ زايد -
 - 617ويست واى للتسويق واالستثمار العقارى  WEST WAYشركة  ( ،الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية
والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
 التصدير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12134عن (الثابتة) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ،واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فيها على
اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثةنجوم واال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع
 التصدير. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي  ،بجهة  :الوحدة االدارية رقم  1بالدور الثانى-عقار رقم  14بالمنطقة ( خ أ )بالمرحلة الثالثة بمشروع
بيفرلى ھيلز -الشيخ زايد -
 - 618اي كريت للمقاوالت العموميه  I Creteشركة  " ،المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله  -يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها

،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12394عن " المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله  -يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
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تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش طريق الشنطور  -سمسطا -
 - 619سمارت جروب إلدارة المنشآت السياحية والمطاعم شركة  " ،اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات.
" اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او ،رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12412عن " اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات.
" اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او  ،بجهة  341 :منطقة ط
 شارع الجيش  -ھضبة األھرام  -الهرم - - 620سمارت جروب إلدارة المنشآت السياحية والمطاعم شركة  ،تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12412عن تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  341 :منطقة ط  -شارع الجيش  -ھضبة األھرام  -الهرم -
 - 621مواويل الدارة المطاعم شركة  ،اقامة و تشغيل و ادارة وتملك المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى
 20201025برقم  ، 12551عن اقامة و تشغيل و ادارة وتملك المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا
الكحولية) و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
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التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله  ،بجهة  52 :شارع الثورة  -الدقى
 - 622مواويل الدارة المطاعم شركة  ،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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع ،رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12551عن 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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع  ،بجهة  52 :شارع الثورة  -الدقى
 - 623مواويل الدارة المطاعم شركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 20000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12551عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  52 :شارع الثورة  -الدقى
 - 624اى اس اس لهياكل الصلب  ISS STEEL STRUCTUREشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12556عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل
المعادن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :عمارة الخديوى السيتى مول وحده اداريه ب  -شقه  3الدور الثانى -
 - 625الشركة المصرية الخليجية للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية EGYPTIAN GULFELECTROMECHNICAL
 CONTRACTING COEGES COشركة  ،يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 12558عن يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة  45بالدور االول-مبنى أ  -مركز ميك ماك التجارى االدارى-بجوار ليلة القدر  -المحور
المركزى -
 - 626الشركة المصرية الخليجية للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية EGYPTIAN GULFELECTROMECHNICAL
 CONTRACTING COEGES COشركة  - ،المقاوالت العامة وباالخص مقاوالت االعمال الكهربائية والميكانيكية.
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير. التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية) االستثمار العقارى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201026برقم
 ، 12558عن  -المقاوالت العامة وباالخص مقاوالت االعمال الكهربائية والميكانيكية.
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير. التوكيالت التجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية) االستثمار العقارى. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما  ،بجهة  :الوحدة  45بالدور االول-مبنى أ  -مركز ميك ماك
التجارى االدارى-بجوار ليلة القدر  -المحور
المركزى -
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 - 627لزمزمي النشاء الطرق والمقاوالت العامة شركة  ،الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12591عن الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شارع عبد المجيد سعيد من شارع الريحانى-عمارةرقم  1شقةرقم  1بالدور االول-ميدان
الساعة-فيصل
 - 628في تي اس  VTSشركة  ،غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12504عن غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :برج سيدصادق -ش الورشه -بندر -الفيوم
 - 629تيران للمقاوالت
المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

 TIRRAN CONSTRUCTION AND DESIGNشركة ،

التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تقديم االستشارات الهندسية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم ، 12525
عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة.
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تقديم االستشارات الهندسية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  ،بجهة  :فيال - 54حى - 8مجاورة  - 3الشيخ زايد
 TIRRAN CONSTRUCTION AND DESIGNشركة  ،من
 - 630تيران للمقاوالت
الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12525عن من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال - 54حى - 8مجاورة  - 3الشيخ زايد
 - 631جود رتش كمبانى الجهزة المساج  GOOD RICH COMPANYشركة  - ،تجارة وتوزيع اجهزة المساج ومشتمالتها
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201025برقم
 ، 12537عن  -تجارة وتوزيع اجهزة المساج ومشتمالتها
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  114 :برج جوميرا  -الهرم الرئيسى -
 - 632جود رتش كمبانى الجهزة المساج  GOOD RICH COMPANYشركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12537عن الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  114 :برج جوميرا  -الهرم الرئيسى -
 - 633سيليان جولد شوز شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االحذيه الجلديه والرياضيه وكافه المنتجات الجلديه
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12544عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االحذيه الجلديه
والرياضيه وكافه المنتجات الجلديه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :مصنع رقم  844بمنطقه ال  300مخازن الشباب  -المنطقه الصناعيه 6 -اكتوب
 - 634شركة العاصمة الزراعية لالستثمار الزراعى والغذائى والحيوانى شركة  ،نشطة من داخل ق  72لسنة :2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201025برقم  ، 12543عن نشطة من داخل ق  72لسنة :2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين  ،بجهة  6 :ش فريد شوقى  -العجوزه -
 - 635شركة العاصمة الزراعية لالستثمار الزراعى والغذائى والحيوانى شركة  ،أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تجاره الجمله والتجزئه للحاصالت الزراعية والنباتات والمواد الغذائيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
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لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 التوريدات العموميةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201025برقم  ، 12543عن أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
تجاره الجمله والتجزئه للحاصالت الزراعية والنباتات والمواد الغذائيةداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 التوريدات العموميةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار  ،بجهة  6 :ش فريد شوقى  -العجوزه -
 - 636شركة العاصمة الزراعية لالستثمار الزراعى والغذائى والحيوانى شركة  ،و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12543عن و فى حالة عدم التزام
الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا  ،بجهة  6 :ش فريد شوقى  -العجوزه -
 - 637شركة العاصمة الزراعية لالستثمار الزراعى والغذائى والحيوانى شركة  ،ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12543عن ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  6 :ش فريد شوقى  -العجوزه -
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INTERNATIONAL TRADING
AND
 - 638سما العالمية للتجارة والمقاوالت
 CONTRACTINGشركة  ،وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها

SAMA

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12151عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :العقار رقم  - 89شارع مجاورة  - 2الحى  - 9الشيخ زايد -
 - 639إسكاي ليزر للتوريدات العمومية والتجارة والتوزيع شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12213عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به
قانونا
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :ش ابراج الروضة -من ش كعابيش  -الطوابق -
 - 640خليفه لألعمال الهندسية والمقاوالت شركة  " ،التجارة العامة فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية" المقاوالت العامة
 -اعداد التصميمات الهندسية
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12263عن " التجارة العامة
فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية" المقاوالت العامة
 اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  27 :ش غنام العطار من ش زغلول  -الهرم -
 - 641البراء لتجارة الخضروات والفواكه والتصدير شركة  ،تجارة الخضروات والفواكه
التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12464عن تجارة الخضروات والفواكه
التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عمارة  73حى البشاير 6 -اكتوبر
 - 642محمد خالد عبد الفتاح ابو مسلم وشريكيه شركة  ،نشطة من داخل ق  72لسنة :2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع المسامير وسحب اسالك الحديد وشبك الحديد الملحومتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
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 التوريدات العمومية التصديرعلى الشركة االلتزام ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12489عن نشطة من داخل ق  72لسنة
:2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع المسامير وسحب اسالك الحديد وشبك الحديد الملحومتجاره الجمله والتجزئهداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قراررئيس جمهوريه
مصر العربيةرقم  356لسنه 2008
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 التوريدات العمومية التصديرعلى الشركة االلتزام  ،بجهة  5 :شارع العمرانية الشرقية -العمرانية
 - 643محمد خالد عبد الفتاح ابو مسلم وشريكيه شركة  ،بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى
حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12489عن بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة
بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  5 :شارع العمرانية الشرقية -العمرانية
 - 644المثالى للمقاوالت و التوريدات العمومية
 CONTRACTING GENERAL SUPPLIESشركة  ،المقاوالت العامة

FOR

IDEAL COMPANY

التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العموميةالتسويق العقارى .
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالمى او
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اعالنى
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي ،رأس مالها 200000.000
،قيدت فى  20201022برقم  ، 12512عن المقاوالت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التوريدات العموميةالتسويق العقارى .
التسويق االلكترونى عبر االنترنت
انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية الخاصةبالشركة ونشاطها فقط دون عرض محتوىصحفى او اعالمى او
اعالنى
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي  ،بجهة  :شقةرقم  1فيال رقم 16
الحي المتميز المنطقة السياحية االولى  6 -اكتوبر
FOR
 - 645المثالى للمقاوالت و التوريدات العمومية
 CONTRACTING GENERAL SUPPLIESشركة  ،تزاول اعماال شبيهةباعمالها

IDEAL COMPANY

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12512عن تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقةرقم  1فيال رقم  16الحي المتميز المنطقة السياحية االولى  6 -اكتوبر
 - 646الند كرافت لتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء  Land Craftشركة  - ،تصميم وابتكار وتنسيق الحدائق والمنتزھات
والمساحات الخضراء
زراعه وبيع وتوزيع وتوريد نباتات الزينه ومشتمالتها ومكمالتها
 التوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
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 التوريدات العمومية تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق ،رأس مالها 51000.000
،قيدت فى  20201025برقم  ، 12541عن  -تصميم وابتكار وتنسيق الحدائق والمنتزھات والمساحات الخضراء
زراعه وبيع وتوزيع وتوريد نباتات الزينه ومشتمالتها ومكمالتها
 التوكيالت التجاريهتلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
 التوريدات العمومية تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المالواالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق  ،بجهة  :فيال  - 32المجاوره
الرابعه  -الحي السابع  -الشيخ زايد -
 - 647غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،التعهيد و
تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن التعهيد و تطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - - - 648غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها .
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 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. حاضنات  ،بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - - - 649غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،األعمال
التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
 التوريدات العمومية ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقيةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم ، 72رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201021برقم  ، 12492عن األعمال التكنولوجية ودعمريادة األعمال.
 األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
انشطة من خارج ق  72لسنة :2017
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 التوريدات العمومية ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقيةعلى الشركة االلتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة لالنشطة الواردة بقانون االستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  ، 72بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص -
حدائق االھرام - -
 - 650غرود لتقنيات تطوير االعمال  GHROUD BUSINESS DEVELOPMENT TECHNOLOGIESشركة  ،لسنة
 2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12492عن لسنة  2017على ان ال تتمتع
االنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  4بالدور االرضى 10 -ص  -حدائق االھرام - -
 - 651نيتيفز لتجارة المواد الغذائية  Nativesشركة  ،تجارة المواد الغذائية وزيت الزيتون والتمور
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12497عن تجارة المواد الغذائية وزيت الزيتون والتمور
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  102 :عمارة  103طريق الواحات الفردوس  6 -اكتوبر
 - 652آغا لالستثمار العقاري والمقاوالت شركة  ،لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12513عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدھرقم  - A18الدور االول مركز المدينه التجاري -
 - 653سمارت فيجين لإلستثمار العقاري  Smart Visionشركة  ،االستثمار العقارى .
المقاوالت العامة
انشاء واداره وتشغيل المراكز التجاريه(الموالت)
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية(فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس
الدولية)
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
التوكيالت التجاريه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201021برقم  ، 12503عن االستثمار العقارى .
المقاوالت العامة
انشاء واداره وتشغيل المراكز التجاريه(الموالت)
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية(فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس
الدولية)
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
التوكيالت التجاريه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  ،بجهة  :فيال  - 40مج التانيه -الحي التاسع  -الشيخ
زايد
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 - 654آغا لالستثمار العقاري والمقاوالت شركة  ،االستثمار العقارى .
المقاوالت العامة
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى
 20201022برقم  ، 12513عن االستثمار العقارى .
المقاوالت العامة
التوكيالت التجاريه
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  ،بجهة  :الوحدھرقم  - A18الدور االول مركز المدينه
التجاري -
 - 655تراجم للنشر والتوزيع شركة  ،نشر وتوزيع الكتب
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12482عن نشر وتوزيع الكتب
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  1 :عمارات الصفا والمروه  -استديو مصر -الهرم
 - 656أيه جي أي اللحاق العمالة الداخلية  AEGشركة  ،الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12507عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب - 9الدور الثالث فوق االرضي -عمارة (و) بمشروع علي الدين سيتي  -قطعة / 4/1أ -المحور المركزي-
الحي  6 - 7اكتوبر
 - 657عبر العاصمه للمقاوالت  TRANS CAPITAL CONTRACTINGشركة  ،المقاوالت العامة
مقاوالت اعمال التشطيبات والبناء
االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12528عن المقاوالت العامة
مقاوالت اعمال التشطيبات والبناء
االستثمار العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  380 :ش الهرم  -برج الصحابة -بجوار البنك االھلي  -الهرم
 - 658الند كرافت لتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء  Land Craftشركة  ،المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحيه و المؤتمرات و الحفالت العامةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
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على حده
 إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد ،رأس مالها ، 51000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12541عن المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحيه و المؤتمرات و الحفالت العامةبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
على حده
 إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد  ،بجهة  :فيال  - 32المجاوره الرابعه  -الحي السابع  -الشيخ زايد -
 - 659الند كرافت لتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء  Land Craftشركة  ،تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 51000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12541عن تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :فيال  - 32المجاوره الرابعه  -الحي السابع  -الشيخ زايد -
 - 660إنتر اقصى للتصدير شركة  - ،التصدير
 المقاوالت العامة مقاوالت اعمال الديكور التوريدات العمومية تجارة المالبس والمنتجات الجلدية واالدوات المنزليه -تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر -تليفون  -الترجمة)
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 نشر وتسويق وتوزيع الكتب إقامة وتنظيم المعارض ماعدا المعارض السياحية(بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ ،رأس مالها
، 750000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12550عن  -التصدير
 المقاوالت العامة مقاوالت اعمال الديكور التوريدات العمومية تجارة المالبس والمنتجات الجلدية واالدوات المنزليه تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر -تليفون  -الترجمة) نشر وتسويق وتوزيع الكتب إقامة وتنظيم المعارض ماعدا المعارض السياحية(بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).التوكيالت التجاريه.
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ  ،بجهة  7 :ش عبدالعظيم
راشد  -العجوزه -
 - 661إنتر اقصى للتصدير شركة  ،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 .
 حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام ،رأس مالها ، 750000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12550عن 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 .
 حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام  ،بجهة  7 :ش عبدالعظيم راشد  -العجوزه -
 - 662ويست واى للتسويق واالستثمار العقارى  WEST WAYشركة  ،وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12134عن وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول
اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة االدارية رقم  1بالدور الثانى-عقار رقم  14بالمنطقة ( خ أ ) بالمرحلة الثالثة بمشروع
بيفرلى ھيلز -الشيخ زايد -
 - 663حسين محمد عابدين محمد وشركاه شركة  " ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12240عن " استصالح وتجهيز األراضي
بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي
مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
" تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
" إقامة المزارع  ،بجهة  :شقه  11 - 25ك  -البوابه التانيه  -خفرع  -منطقه تعمير صحراء االھرام -
 - 664حسين محمد عابدين محمد وشركاه شركة  ،السمكية .
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12240عن السمكية .
" تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :شقه  11 - 25ك  -البوابه التانيه  -خفرع  -منطقه تعمير صحراء االھرام -
 - 665اناناس ديجيتال لالستشارات االدارية ونظم المعلومات
AND INFORMATION SYSTEM CONSULTANCY

DIGITAL FOR MANAGEMENT
شركة  ،التسويق االلكترونى عبر االنترنت

ANANAS

إدارة المشروعات
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مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
تقديم االستشارات وعلى االخص االستشارات االدارية وانظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع والتحول الرقمى والتسويق
(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 12451عن التسويق االلكترونى عبر االنترنت
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
تقديم االستشارات وعلى االخص االستشارات االدارية وانظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع والتحول الرقمى والتسويق
(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال واالستحواذ وكذا
االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال  ،بجهة  21 :ش ايران  -الدقى
 - 666اناناس ديجيتال لالستشارات االدارية ونظم المعلومات
AND INFORMATION SYSTEM CONSULTANCY

ANANAS DIGITAL FOR MANAGEMENT
شركة  ،األوراق المالية المنصوص عليها في المادة

 27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب ،رأس مالها، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12451عن األوراق المالية المنصوص عليها في المادة
 27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  21 :شايران  -الدقى
 - 667اناناس ديجيتال لالستشارات االدارية ونظم المعلومات
AND INFORMATION SYSTEM CONSULTANCY

FOR MANAGEMENT
شركة  ،عليها

DIGITAL

ANANAS

 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
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 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات -االتصاالت وخدمات االنترنت

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12451عن عليها
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنتيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول  ،بجهة  21 :ش ايران -
الدقى
 - 668اناناس ديجيتال لالستشارات االدارية ونظم المعلومات
AND INFORMATION SYSTEM CONSULTANCY

FOR MANAGEMENT
شركة  ،اعماال شبيهةباعمالها

DIGITAL

ANANAS

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها.
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12451عن اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  21 :ش ايران  -الدقى
 - 669ھابى ميكس للصناعات الغذائية شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الجافةبأنواعها و الشيكوالتةبأنواعها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 30000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12460عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات
الجافةبأنواعها و الشيكوالتةبأنواعها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مصنع رقم  188المنطقة الصناعية الثالثة 6 -اكتوبر
 - 670كواليتا اجينسى لالنتاج الفنى  QUALITA AGENCYشركة  ،شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 5000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12532عن شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
 10ش المتحف الزراعى-الدور االول  -العجوزه -
 - 671غالب سيد عبد النعيم خليفة وشريكته شركة  ،انشطةداخل ق  72لسنة :2017
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فىاستصالح
وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهوريةرقم  356لسنة .2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.تربية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12521عن انشطةداخل ق  72لسنة :2017في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فىاستصالح
وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهوريةرقم  356لسنة .2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.تربية  ،بجهة  20 :امتداد شارع مصطفى المصرى متفرع من شارع جالل اللبينى-الدور التاسع-فيصل - 672غالب سيد عبد النعيم خليفة وشريكته شركة  ،جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ
أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
أنشطة خارج ق  72لسنة :2017
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التجارة العامة والتوريدات العمومية فيما ھو مسموح به قانونا وباألخص تجارة وتوريد المنتجات والمستلزمات الزراعية
واالسمدة الزراعية والمواد الكيمايئية(فيما عدا الخطرة)
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12521عن جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
أنشطة خارج ق  72لسنة :2017
التجارة العامة والتوريدات العمومية فيما ھو مسموح به قانونا وباألخص تجارة وتوريد المنتجات والمستلزمات الزراعية
واالسمدة الزراعية والمواد الكيمايئية(فيما عدا الخطرة)
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،بجهة  20 :امتداد شارع مصطفى المصرى متفرع من شارع جالل اللبينى-الدور
التاسع-فيصل
 - 673ايجنيت الدارة المشروعات  IGNITEشركة  - ،ادارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 المأكوالت و التيك اواىاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديمجميع أنواع
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201025برقم  ، 12535عن  -ادارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 المأكوالت و التيك اواىاقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديمجميع أنواع
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز  ،بجهة  :شقة  - 204عمارة  11د  -الحى المتميز-
 - 674ايجنيت الدارة المشروعات  IGNITEشركة  ،لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12535عن لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 204عمارة  11د  -الحى المتميز-
 - 675لزمزمي النشاء الطرق والمقاوالت العامة شركة  ،أنشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007ومراعاةاالستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقةانشاء الطرق الحرة و
السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغاللها وصيانتها.
قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
المقاوالت العامة. التوريدات العمومية.تلتزم ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12591عن أنشطةداخل ق االستثماررقم  72لسنة :2017
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007ومراعاةاالستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقةانشاء الطرق الحرة و
السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغاللها وصيانتها.
قراررئيس جمهوريه مصر العربيةرقم  356لسنه .2008
انشطة خارج ق االستثماررقم  72لسنة :2017
المقاوالت العامة. التوريدات العمومية.تلتزم  ،بجهة  :شارع عبد المجيد سعيد من شارع الريحانى-عمارةرقم  1شقةرقم  1بالدور االول-ميدان
الساعة-فيصل
 - 676لزمزمي النشاء الطرق والمقاوالت العامة شركة  ،الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
وفى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ،رأس مالها ، 50000.000قيدت
فى  20201027برقم  ، 12591عن الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام
الشركةبهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع األنشطة خارج
قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  ،بجهة  :شارع عبد المجيد سعيد من
شارع الريحانى-عمارةرقم  1شقةرقم  1بالدور االول-ميدان
الساعة-فيصل
 - 677كنوز جولد شوز للمصنوعات الجلدية شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلديةبكافة انواعها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12578عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
الجلديةبكافة انواعها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مصنع رقم  - 609منطقة مخازن الشباب  -المنطقة الصناعية 6 -اكتوبر
 - 678عامر ميديا للتسويق االلكترونى شركة  - ،التسويق االلكترونى
 الدعاية واالعالن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12184عن  -التسويق االلكترونى
 الدعاية واالعالن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقة  7بالعمارة رقم  11ش عبد الغنى البشرى  -الهرم -
 - 679الجوھري جروب لالستثمار والتوكيالت التجاريه شركة  ،تجاره الجمله والتجزئه لالسماك الطازجه والمجمده
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اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتجفيف االسماك المعلبه
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه والمجمدات والمنظفات والحلويات الجافه والمياه الغازيه والمثلجات والمنتجات
الورقيه ومنتجات العنايه بالبشره والشعر ومستحضرات التجميل
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
االستيراد والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12255عن تجاره الجمله والتجزئه
لالسماك الطازجه والمجمده
اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتجفيف االسماك المعلبه
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه والمجمدات والمنظفات والحلويات الجافه والمياه الغازيه والمثلجات والمنتجات
الورقيه ومنتجات العنايه بالبشره والشعر ومستحضرات التجميل
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
االستيراد والتصدير
تلتزم الشركةبأحكام  ،بجهة  :عقاررقم  60المستثمر الصغير -الشيخ زايد
 - 680الجوھري جروب لالستثمار والتوكيالت التجاريه شركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 12255عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :عقاررقم  60المستثمر الصغير -الشيخ زايد
 - 681بيت العرب للتنميه واداره المشروعات شركة  ،المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم)
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف )
مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى 20201018
برقم  ، 12408عن المقاوالت العامة
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التوريدات العمومية
تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم)
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية( كهرباء – مياه –صرف )
مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه  ،بجهة  :الدور االول  -مكتب ادارى رقم بسوق العبد -
المجاوره الرابعه  -الحى االول  -الشيخ زايد
 - 682بيت العرب للتنميه واداره المشروعات شركة  ،قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 356
لسنه 2008
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12408عن قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 356
لسنه 2008
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور االول  -مكتب ادارى رقم بسوق العبد  -المجاوره الرابعه  -الحى االول  -الشيخ زايد
 - 683ميجا فيجان بالس  Mega Vision Plusشركة  - ،االستثمار العقارى .
 إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية -التصدير
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 -اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية

مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 استصالح ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12145عن  -االستثمار العقارى . إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا التوريدات العمومية التصدير اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 استصالح  ،بجهة  :شقه  - 2عماره  - 57مشروع التعاونيات  6 - 164اكتوبرثان  -الجيزه - - 684ماش لالستشارات والتجارة  MASH FOR CONSULTANCY AND TRADINGشركة  ،والمتنزھات.
" تجارة السيارات الموتوسيكالت الكهربائية واالسكوتر.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12405عن والمتنزھات.
" تجارة السيارات الموتوسيكالت الكهربائية واالسكوتر.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :عقار  -132منطقة ن  -شارع الخزان  -الدور الثانى  -شقة  7حدائق االھرام  -قسم
االھرام
 Motion Frameشركة  ،تشتريها او تلحقها بها وذلك
Technologies
 - 685موشن فريم تكنولوجيز
طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12494عن تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  3 :شارع شهاب  -المهندسين -
 - 686موشن فريم تكنولوجيز

Technologies

 Motion Frameشركة  " ،الدعايه واالعالن
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" اعداد التجهيزات والتصميمات الخاصه باالعالنات وتكنولوجيا االعالنات
" اقامه وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت والصوره
" اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات بمختلف انواعها وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او ،رأس مالها
، 5000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12494عن " الدعايه واالعالن
" اعداد التجهيزات والتصميمات الخاصه باالعالنات وتكنولوجيا االعالنات
" اقامه وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت والصوره
" اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات بمختلف انواعها وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او  ،بجهة  3 :شارع
شهاب  -المهندسين -
 - 687سكاى فيال لالستثمار العقارى شركة  " ،االستثمار العقارى .
" شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( أو تأجيرھا أو اعادة
بيعها بحالتها
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 12283عن " االستثمار العقارى .
" شراء و بيع و تقسيم االراضى بغرض البناء عليها و مدھا بالمرافق األساسية ) كهرباء  -مياه  -صرف ( أو تأجيرھا أو اعادة
بيعها بحالتها
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج  ،بجهة :
 - 688سكاى فيال لالستثمار العقارى شركة  ،فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 12283عن فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
 - 689جالكسي فوم لصناعة االسفنج شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصب وتقطيع وتجميع مراتب االسفنج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 12404عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصب
وتقطيع وتجميع مراتب االسفنج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قرية فانوس  -مركز طامية
 - 690فاشون نيشن  FASHION NATIONشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وباالخص تجارة
وتوزيع وتخزين المالبس.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12138عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح
به قانونا وباالخص تجارة وتوزيع وتخزين المالبس.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  137 :ش الملك فيصل -
 - 691سيفتي اليف للتجارة  Safety Life Tradingشركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 تقديم خدمات النظافة و مكافحه الحشرات و القوارض تقديم خدمات الصيانه المتنقله الجهزه مكافحه الحشرات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12131عن  -التجارة العامة
والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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 التوريدات العمومية إدارة المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
 تقديم خدمات النظافة و مكافحه الحشرات و القوارض تقديم خدمات الصيانه المتنقله الجهزه مكافحه الحشرات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  4 :ش بخيت ضاحي  -العجوزه -
 - 692شركة محمد عادل حالول  MUHAMAD ADL HALOULشركة  - ،المقاوالت العامة
 تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12204عن  -المقاوالت العامة
 تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  365 :عمارات العرايس  -شارع السودان  -المهندسين
 - 693رورا لالغذية والمشروبات  RORA FOR FOODS AND DRINKSشركة  ،القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12508عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  129 :ش بكرى عليوة  -ارض اللواء
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 - 694الريماس لصناعة البانيوھات  ELREMASشركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البانيوھات بكافة انواعها وأشكالها
ومستلزماتها وأعمال الفايبر جالس
 التصديريجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12505عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البانيوھات بكافة
انواعها وأشكالها ومستلزماتها وأعمال الفايبر جالس
 التصديريجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :عزبة جنيدى بجوار جمعيةرسالةنور على نور -شبرامنت  -مركز ابوالنمرس -
 - 695الحلول المرنه للتجاره والتصدير شركة  ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12501عن التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او  ،بجهة  57 :شارع مصدق  -الدقى
 - 696رورا لالغذية والمشروبات  RORA FOR FOODS AND DRINKSشركة  ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و
الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع
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المأكوالت و التيك اواى
توريد الوجبات الجاھزة
تجارة المواد الغذائية والخضروات والفاكهة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12508عن اقامة و تشغيل و
ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
توريد الوجبات الجاھزة
تجارة المواد الغذائية والخضروات والفاكهة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام  ،بجهة  129 :ش بكرى عليوة  -ارض اللواء
 - 697الشركة المصرية اللبنانية افنيو  AVENUEشركة  ،توريد وتركيب االثاث المنزلى والمكتبى
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12520عن توريد وتركيب االثاث المنزلى والمكتبى
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدةرقم ( ) P - 8 - 3الدور االرضى  -المركز التجارى فالجز مول  -مدينةدريم الند  6-اكتوبر
 - 698كواليتا اجينسى لالنتاج الفنى  QUALITA AGENCYشركة  " ،االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه
و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من (تصوير -صوت  -ميكساج  -دوبالج -
مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )
" التوريدات العمومية.
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" إقامة و تنظيم والمؤتمرات والحفالت العامة والمعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
على حده )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال ،رأس مالها، 5000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12532عن " االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و
المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال الفنيه من (تصوير -صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض
نيجاتيف  -تصحيح الوان )
" التوريدات العمومية.
" إقامة و تنظيم والمؤتمرات والحفالت العامة والمعارض ( فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض
على حده )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال  ،بجهة  10 :شالمتحف الزراعى-الدور االول  -العجوزه -
 - 699ميجا فيجان بالس  Mega Vision Plusشركة  ،وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.
واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 إقامة المزارع السمكية . تصنيع المالبس واالثاث المنزلي والمكتبي والمنتجات البالستيكيه والورقيه والمستلزمات الطبيهبكافه ،رأس مالها، 100000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12145عن وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.
واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في ھاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008 .
 إقامة المزارع السمكية . تصنيع المالبس واالثاث المنزلي والمكتبي والمنتجات البالستيكيه والورقيه والمستلزمات الطبيهبكافه  ،بجهة  :شقه  - 2عماره 57 مشروع التعاونيات  6 - 164اكتوبرثان  -الجيزه - - 700ميجا فيجان بالس  Mega Vision Plusشركة  ،انواعها لدي الغير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 12145عن انواعها لدي الغير
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقه  - 2عماره  - 57مشروع التعاونيات  6 - 164اكتوبرثان  -الجيزه -
 - 701مصطفى للنقل والمقاوالت شركة  ،الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12174عن الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  1 :ش عبد المنعم فوده من سيدى عمار -العمرانية-
 - 702كاسكادا شركة  ،بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 12211عن بقانون االستثماررقم  72لسنه ، 2017وكذا التتمتع
األنشطة خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة  :شقه - 205عماره  79ح  -حدائق االھرام
 - 703كاسكادا شركة  ،نشطهداخل ق :72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
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شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 2008 .لسنة 356
انشطه خارج ق :72
المقاوالت العامه
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم 12211
 ،عن نشطهداخل ق :72
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم
 2008 .لسنة 356
انشطه خارج ق :72
المقاوالت العامه
تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،بجهة  :شقه - 205عماره  79ح  -حدائق االھرام
 - 704كاسكادا شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12211عن الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه - 205عماره  79ح  -حدائق االھرام
 - 705بيرسوت للخدمات الهندسية  Pursuitشركة  .1 ،المقاوالت العامة والتصميمات الهندسية .2 .التوريدات العمومية.3 .
التصدير والتوكيالت التجارية .4 .إقامة وتشغيل وإدارة مركز إلعداد وتنمية وتدريب وتأھيل الموارد البشرية وتقديم خدمات
التعهيد .5 .تقديم اإلستشارات الفنية للشركات ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق األوراق المالية وكذا اإلستشارات القانونية واإلستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واألستحواذ وكذا اإلستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات
العاملة في مجال األوراق ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12250عن  .1المقاوالت العامة
والتصميمات الهندسية .2 .التوريدات العمومية .3 .التصدير والتوكيالت التجارية .4 .إقامة وتشغيل وإدارة مركز إلعداد وتنمية
وتدريب وتأھيل الموارد البشرية وتقديم خدمات التعهيد .5 .تقديم اإلستشارات الفنية للشركات ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق األوراق
المالية وكذا اإلستشارات القانونية واإلستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واألستحواذ وكذا اإلستشارات
المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق  ،بجهة  :شقه بالعقار (  301ن ) يمين المدخل الرئيسى
تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء األھرام بحوض خارج الزمام بناحية نزلة السمان قسم الهرم -
 - 706بيرسوت للخدمات الهندسية  Pursuitشركة  ،المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية ).
 .6إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية لحساب الغير بعد الحصول علي ترخيص من
الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون .7 .خدمات النقل بسيارات الغير وتأجير السيارات
واألوناش والخدمات اللوجيستية وخدمات المخازن .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار
التراخيص الالزمة لممارسة ھذه ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12250عن المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ).
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 .6إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكية لحساب الغير بعد الحصول علي ترخيص من
الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وال يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون .7 .خدمات النقل بسيارات الغير وتأجير السيارات
واألوناش والخدمات اللوجيستية وخدمات المخازن .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار
التراخيص الالزمة لممارسة ھذه  ،بجهة  :شقه بالعقار (  301ن ) يمين المدخل الرئيسى تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن
وتعمير صحراء األھرام بحوض خارج الزمام بناحية نزلة السمان قسم الهرم -
 - 707بيرسوت للخدمات الهندسية  Pursuitشركة  ،األنشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحتة التنفيذية.
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12250عن األنشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرھا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعونها علي تحقيق غرضها في
مصر أو الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحتة التنفيذية.
 ،بجهة  :شقه بالعقار (  301ن ) يمين المدخل الرئيسى تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء األھرام بحوض
خارج الزمام بناحية نزلة السمان قسم الهرم -
 - 708ھيكل والريان للتجارة العامة والمقاوالت شركة  " ،المقاوالت العامة.
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12247عن " المقاوالت
العامة.
" التوريدات العمومية.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  15 :شارع الثالثينى -العمرانية الغربية -عمارة البلكى امام عمارات االوقاف -
 - 709الجوھرة لتصنيع وتشغيل المعادن شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12479عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها  ،بجهة  :ش محمود حمزه البطران -نزلة البطران -الهرم
 - 710شركة مجموعة خيرات الدولية لالستثمار العقاري
 International Groupشركة  ،انشطةداخل قانون  72لسنة 2017

Khirat

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2008لسنة
356
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12480عن انشطةداخل قانون  72لسنة 2017
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقراررئيس الجمهوريةرقم  2008لسنة
356
اإلدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص  ،بجهة  :الدور االداري  3 -أ  -شارع شرق نادي الترسانة -ميت عقبة-
 - 711شركة مجموعة خيرات الدولية لالستثمار العقاري
 International Groupشركة  ،بها

Khirat

انشطة خارج قانون  72لسنة 2017
التوريدات العمومية
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلةومركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذاالشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاياوالحوافزالواردةبقانون االستثماررقم  72لسنة ،2017مع عدم تمتع االنشطة
خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12480عن بها
انشطة خارج قانون  72لسنة 2017
التوريدات العمومية
مع االلتزام بافراد حسابات مستقلةومركز مالي مستقل لألنشطةالواردة بقانون االستثمار،وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذاالشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاياوالحوافزالواردةبقانون االستثماررقم  72لسنة ،2017مع عدم تمتع االنشطة
خارج قانون االستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي  ،بجهة  :الدور االداري  3 -أ  -شارع شرق نادي الترسانة -ميت عقبة-
Khirat
 - 712شركة مجموعة خيرات الدولية لالستثمار العقاري
 International Groupشركة  ،قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12480عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الدور االداري  3 -أ  -شارع شرق نادي الترسانة -ميت عقبة-
 - 713شركة مركز مصر الدولى للتحكيم التجارى والتدريب واالستشارات شركة  ،العمل فى مجال نشاط التحكيم فى
المنازعات المدنية و التجارية و اعداد و تدريب المحكمين على اال يكون من بين
اغراضها القيام باعمال المحاماة.
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية اعداد االبحاث والدراسات الهندسية والبيئيةتقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية ،رأس مالها
، 19000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12486عن العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية و التجارية و
اعداد و تدريب المحكمين على اال يكون من بين
اغراضها القيام باعمال المحاماة.
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية اعداد االبحاث والدراسات الهندسية والبيئيةتقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية  ،بجهة  :الوحدةرقم 4
بالدور الرابع فوق األرضى  -برج رقم  3بمشروع سيتى ستار القطعة 49 - 3
بالمحور المركزى -
 - 714شركة مركز مصر الدولى للتحكيم التجارى والتدريب واالستشارات شركة  ،المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس والمعاھد وتقديم الخدمات التعليمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12486عن
المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس والمعاھد وتقديم الخدمات التعليمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :الوحدةرقم  4بالدور الرابع فوق األرضى  -برج رقم  3بمشروع سيتى ستار
القطعة 49 - 3
بالمحور المركزى -
 - 715شركة مركز مصر الدولى للتحكيم التجارى والتدريب واالستشارات شركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12486عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الوحدةرقم  4بالدور الرابع فوق األرضى  -برج رقم  3بمشروع سيتى ستار القطعة 49 - 3
بالمحور المركزى -
 - 716سمارت فاسادز  SMART FACEDESشركة  " ،تقديم االستشارات الهندسية ( فيما عدا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة
الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى ،رأس مالها 15000.000،قيدت فى  20201019برقم  ، 12440عن " تقديم االستشارات الهندسية ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات
العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدوراالول  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ زايد -
 - 717سمارت فاسادز  SMART FACEDESشركة  ،تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها
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،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12440عن تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  - F5الدور االول  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ
زايد -
 - 718إى بى سى لالستشارات  E B Cشركة  ،تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12478عن تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب رقم  5الدور الثالث  11 -ش وھدان  -شارع المطبعة -فيصل
 - 719إى بى سى لالستشارات  E B Cشركة  ،إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
اعدادات دراسات الجدوى
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى
 20201021برقم  ، 12478عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
اعدادات دراسات الجدوى
تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم  ،بجهة  :مكتب رقم  5الدور الثالث 11 -
ش وھدان  -شارع المطبعة -فيصل
 - 720إى بى سى لالستشارات  E B Cشركة  ،بمناسبةزيادةرأس المال
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واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اعادة ھيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ،رأس مالها
، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12478عن بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
اعادة ھيكلة الشركات من الناحية االدارية فقط
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او  ،بجهة  :مكتب رقم
 5الدور الثالث  11 -ش وھدان  -شارع المطبعة -فيصل
 - 721اتش اند اتش جروب للتوريدات العمومية  H&H GROUPشركة  ،توريد مستلزمات المصانع و الفنادق والكيماويات
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة الكيماويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12511عن
توريد مستلزمات المصانع و الفنادق والكيماويات
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة الكيماويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  :رحدة رقم  14الدور الثانى بعد االرضى  -المحور المركزى 6 -
اكتوبر
 - 722اتش اند اتش جروب للتوريدات العمومية  H&H GROUPشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12511عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :رحدة رقم  14الدور الثانى بعد االرضى  -المحور المركزى  6 -اكتوبر

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

301

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 723تو وايز للمأكوالت  TWO WAYS FOOD COMPANYشركة  ،اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات
والكافيهات
 التوكيالت التجاريه. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيسالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا ،رأس مالها ، 40000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 12469عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات
 التوكيالت التجاريه. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيسالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 حق استغالل العالمات التجارية(الفرنشايز)يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا  ،بجهة  :محالت رقم ( 2أ 1 -أ ) بالدور
االرضي التجاري بعماره اللواء مشروع السيتي الكائن بالقطعه  / 17ج بالمحور المركزي الخدمي امام الحي الثامن -
 - 724تو وايز للمأكوالت  TWO WAYS FOOD COMPANYشركة  ،التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
،رأس مالها ، 40000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12469عن التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .
بجهة  :محالت رقم ( 2أ 1 -أ ) بالدور االرضي التجاري بعماره اللواء مشروع السيتي الكائن بالقطعه  / 17ج بالمحور المركزي
الخدمي امام الحي الثامن -
 - 725أر أم إى الداره المطاعم R M E FOR RESTAURANT MANAGEMENTشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12577عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :المحل رقم  46بالدور االرضى بمول اجياد كاسل المقام على القطعةرقم -33المحور المركزى
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 - 726أر أم إى الداره المطاعم R M E FOR RESTAURANT MANAGEMENTشركة  - ،اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم
و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكوالت والمشروبات(عدا المشروبات
الكحولية والخموربانواعها)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 12577عن  -اقامة
و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكوالت والمشروبات(عدا المشروبات
الكحولية والخموربانواعها)
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  ،بجهة  :المحل رقم  46بالدور االرضى بمول اجياد كاسل المقام على القطعةرقم
-33المحور المركزى
 - 727اد ميديا كونسالتنج  ADMEDIA CONSULTINGشركة  - ،تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 التسويق االلكترونى. تسويق المنتجات (فيما ھو مسموح به قانونا) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال ،رأس مالها، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12194عن  -تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات
والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
 التسويق االلكترونى. تسويق المنتجات (فيما ھو مسموح به قانونا) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال  ،بجهة  4 :شسليمان اباظة  -الدقى  -الجيزة -
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 - 728سيجمنت للتوريدات العمومية  Segmentشركة  - ،التوريدات العمومية
 تجارة وتوزيع االدوات الطبية ومستلزماتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 12216عن  -التوريدات العمومية
 تجارة وتوزيع االدوات الطبية ومستلزماتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ش جوليو  -محطة حسن محمد  -الهرم -
 - 729جى ام جى ريتايل تريدينج ليمتد  G M G Retail Trading Limitedشركة  " ،تجارة االدوات والمعدات والمالبس
الرياضية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 12358عن " تجارة
االدوات والمعدات والمالبس الرياضية  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا
التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقة  - 8الدور االول  413 -شارع الجيش
 ھضبة االھرام - - 730نيو إيجيبشن للتصميم  NEW EGYPTIANشركة  ،او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12427عن او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدة رقم  - F19الدور الثانى  -مبنى رواد النيل  -جامعة النيل  -ميدان جهينة  -محور  26يوليو  -الشيخ زايد -
 - 731شيرين صالح للمشغوالت اليدوية شركة  " ،تصميم وتركيب وتنفيذ المشغوالت اليدويه لالكسسوارات من شنط
وحقائب ومالبس ومالبس بحر والمنتجات الخشبيه
" تصميم وتركيب وتنفيذ المجوھرات واالحجار الكريمه واالكسسوارات
" تصميم وتركيب االثاث والديكورات
" تصميم المنتجات الجلديه
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
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" استغالل العالمات التجارية ( الفرنشايز )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 12333عن " تصميم وتركيب وتنفيذ المشغوالت
اليدويه لالكسسوارات من شنط وحقائب ومالبس ومالبس بحر والمنتجات الخشبيه
" تصميم وتركيب وتنفيذ المجوھرات واالحجار الكريمه واالكسسوارات
" تصميم وتركيب االثاث والديكورات
" تصميم المنتجات الجلديه
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" استغالل العالمات التجارية ( الفرنشايز )
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها  ،بجهة  49 :ش الزھراء  -الدقي -
 - 732ام واى سى تك  MYCTECHشركة - ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 توريد اجهزة الحاسب االلى واجهزة التحكم فى الحضور واالنصراف والبطاقات الذكية وطابعات البطاقات والجوزاتوالمكونات الخاصةبشبكات الكمبيوتر وماكينات ومستلزمات الطباعة وتوفير خدمات ما بعد البيع لها
 التصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم
 ، 12167عن -التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 توريد اجهزة الحاسب االلى واجهزة التحكم فى الحضور واالنصراف والبطاقات الذكية وطابعات البطاقات والجوزاتوالمكونات الخاصةبشبكات الكمبيوتر وماكينات ومستلزمات الطباعة وتوفير خدمات ما بعد البيع لها
 التصدير والتوكيالت التجاريةتلتزم الشركةبإحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  ،بجهة  :شقةرقم  6بالدور الثانى عشر -عمارة النصر  - 511ش
االھرام
 - 733ام واى سى تك  MYCTECHشركة  ،الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 12167عن الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقةرقم  6بالدور الثانى عشر -عمارة النصر  - 511ش االھرام
 - 734سبرنت لتنظيم المعارض والدعاية واالعالن شركة  - ،تنظيم المؤتمرات والمعارض(فيما عدا السياحية وبشرط
استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده)
 الدعاية واالعالن. توريد مطبوعات الدعاية واالعالن. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12542عن  -تنظيم المؤتمرات
والمعارض(فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده)
 الدعاية واالعالن. توريد مطبوعات الدعاية واالعالن. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :وحدة رقم  - 6سوديك ويست  -مبنى البوليجون  -الشيخ زايد -
 - 735سبرنت لتنظيم المعارض والدعاية واالعالن شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12542عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :وحدة رقم  - 6سوديك ويست  -مبنى البوليجون  -الشيخ زايد -
 - 736السيف انفستمنت اند ديفلبمنت  ELSAIF INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.I.Dشركة - ،االستثمار
العقارى.
 -المقاوالت العمومية والمتكاملة والمتخصصة.
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 أنشطة البناء لإلسكان العائلي واإلداري والتجاري . تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارجالوادى القديم)
 بيع وشراء جميع انواع العقارات (سكنى وادارى وتجارى) لحساب الشركة او لحساب الغير. تقديم االستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراساتالمتعلقةبالتقييم ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12545عن -االستثمار العقارى.
 المقاوالت العمومية والمتكاملة والمتخصصة. أنشطة البناء لإلسكان العائلي واإلداري والتجاري . تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارجالوادى القديم)
 بيع وشراء جميع انواع العقارات (سكنى وادارى وتجارى) لحساب الشركة او لحساب الغير. تقديم االستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراساتالمتعلقةبالتقييم  ،بجهة  :وحدة -103مبنى - B2مبنى كابيتال بيزنس بارك  -الشيخ زايد
 - 737السيف انفستمنت اند ديفلبمنت  ELSAIF INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.I.Dشركة  ،بمناسبةزيادةرأس
المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)
 االشراف على تنفيذ المشروعات. اعداد التصميمات الهندسية. إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية(الموالت) والمحالت التجارية. تجارة مواد ومستلزمات البناء والديكور. تجارة وتأجير االت ومعدات البناء (فيما عدا التأجير التمويلى)التجارة العامة والتوزيع ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12545عن بمناسبةزيادةرأس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات
العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)
 االشراف على تنفيذ المشروعات. اعداد التصميمات الهندسية. إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية(الموالت) والمحالت التجارية. تجارة مواد ومستلزمات البناء والديكور. -تجارة وتأجير االت ومعدات البناء (فيما عدا التأجير التمويلى)

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

307

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

التجارة العامة والتوزيع  ،بجهة  :وحدة -103مبنى - B2مبنى كابيتال بيزنس بارك  -الشيخ زايد
 - 738السيف انفستمنت اند ديفلبمنت  ELSAIF INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.I.Dشركة  ،والتوريدات
العمومية فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير.إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط والتوكيالتالتجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
اجراءات الترخيص بها (
 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12545عن والتوريدات العمومية
فيما ھو مسموح به قانونا
التصدير.إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و شروط والتوكيالتالتجارية(تلتزم الشركةبأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية)
اجراءات الترخيص بها (
 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  :وحدة -103مبنى - B2مبنى كابيتال بيزنس بارك  -الشيخ زايد
 - 739السيف انفستمنت اند ديفلبمنت  ELSAIF INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.I.Dشركة  ،غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12545عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :وحدة -103مبنى - B2مبنى كابيتال بيزنس بارك  -الشيخ زايد
 - 740اد ميديا كونسالتنج  ADMEDIA CONSULTINGشركة  ،شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12194عن شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  4 :ش سليمان اباظة  -الدقى  -الجيزة -
 - 741الروضة للتوريدات والدھانات شركة - ،المقاوالت العامةبما فى ذلك مقاوالت اعمال الدھانات والتشطيبات الديكورات
التوريدات العمومية.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 12185عن -المقاوالت العامةبما فى ذلك مقاوالت اعمال
الدھانات والتشطيبات الديكورات
التوريدات العمومية.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالهااو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة  -1برج الفرقان 18-شارع محمد صالح متفرع من شارع نبيل طه-ا لهرم
 - 742ترييتس أيجيبت شركة  " ،التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجاره منتجات العنايه بالشعر والجلد
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 12243عن " التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا
" التوريدات العمومية
" تجاره منتجات العنايه بالشعر والجلد
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 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الدور الرابع  -اركان بالزا  -مبني  - 4الشيخ زايد -
 - 743الحمد ايجبت للمقاوالت شركة  ،المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
 مقاوالت التشطيبات توريد خرسانة جاھزة انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وصيانتها شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعداقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرھا او اداراتها
او استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه(مياه /صرفصحى ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201019برقم ، 12445عن المقاوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة
 مقاوالت التشطيبات توريد خرسانة جاھزة انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وصيانتها شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدھا بالمرافق واعدادھا للبناء او بيعها بحالتها او بعداقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرھا او اداراتها
او استغاللها لحسابها او لحساب الغير
 تجهيز االراضى بمرافق البنيه االساسيه(مياه /صرفصحى  ،بجهة  :الكناريا عمارة  - 53الدور األرضى شقةرقم  6 - 1اكتوبر- - 744الحمد ايجبت للمقاوالت شركة  / ،كهرباء  /تليفونات  /طرق) واستغاللها بالتمليك او
االيجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 12445عن  /كهرباء  /تليفونات  /طرق) واستغاللها
بالتمليك او
االيجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الكناريا عمارة  - 53الدور األرضى شقةرقم  6 - 1اكتوبر-
 - 745ديجيتال زون  DIGITAL ZONEشركة  ،صناعةتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و
تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12448عن صناعةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات  ،بجهة  :العقاررقم  - D222 - 14قرية الشروق النموذجية -الكيلو  - 21طريق مصر اسكندريةالصحراوى -
 - 746ديجيتال زون  DIGITAL ZONEشركة  ،علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما ،رأس مالها ، 50000.000قيدتفى  20201020برقم  ، 12448عن علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
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 إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرھا. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  ،بجهة  :العقاررقم - D222 - 14قرية الشروق النموذجية -الكيلو  - 21طريق مصر اسكندرية
الصحراوى -
 - 747ديجيتال زون  DIGITAL ZONEشركة  ،في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
انشاء وتشغيل وادارة المواقع والمنصات االلكترونية
تقديم االستشارات التكنولوجية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
تحصيل الفواتير
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12448عن في ذلك
رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
انشاء وتشغيل وادارة المواقع والمنصات االلكترونية
تقديم االستشارات التكنولوجية(فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم بمناسبةزيادة
رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية) .
تحصيل الفواتير
التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به  ،بجهة  :العقاررقم  - D222 - 14قرية الشروق النموذجية -الكيلو  - 21طريق مصر
اسكندرية
الصحراوى -
 - 748ديجيتال زون  DIGITAL ZONEشركة  ،قانونا
 التوريدات العموميةيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
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او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 12448عن قانونا
 التوريدات العموميةيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :العقاررقم  - D222 - 14قرية الشروق النموذجية -الكيلو  - 21طريق مصر اسكندرية
الصحراوى -
 - 749ھيدستارت إيجيبت  Headstart Egyptشركة  ،التسويق االلكتروني عبر االنترنت
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتنظيم النداوات العلمية
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
اقامة وتشغيل وادارة مركز( كول سنتر)
الوساطة في انها اجراءات التحاق الطالب للدراسةبالخارج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12495عن التسويق االلكتروني عبر االنترنت
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتنظيم النداوات العلمية
األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
اقامة وتشغيل وادارة مركز( كول سنتر)
الوساطة في انها اجراءات التحاق الطالب للدراسةبالخارج
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي  ،بجهة  27 :ش  -سوريا  -المهندسين
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 - 750ھيدستارت إيجيبت  Headstart Egyptشركة  ،قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12495عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  27 :ش  -سوريا  -المهندسين
 - 751بايو كيم لالسمدة المتخصصة  BIO CHEM SPECIALIZED FERTILIZERSشركة  ،االستيراد والتصدير
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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 .
تجارة وتوزيع وتوريد وتسويق االسمدة الورقية المركبه والمتخصصة والمبيدات والمخصبات الزراعية والبذور
والمستلزمات واالالت والمعدات الزراعية
التصنيع لدى الغير للمستلزمات الطبية
يجوز للشركة ان تكون لها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12493عن االستيراد والتصدير
تلتزم الشركهباحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين 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 .
تجارة وتوزيع وتوريد وتسويق االسمدة الورقية المركبه والمتخصصة والمبيدات والمخصبات الزراعية والبذور
والمستلزمات واالالت والمعدات الزراعية
التصنيع لدى الغير للمستلزمات الطبية
يجوز للشركة ان تكون لها  ،بجهة  5 :شارع كورنيش النيل  -بنى سويف -
 - 752بايو كيم لالسمدة المتخصصة  BIO CHEM SPECIALIZED FERTILIZERSشركة  ،مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 12493عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  5 :شارع كورنيش النيل  -بنى سويف -
 - 753المجد للتجارة العامة شركة  ،تجارة الحبوب والغالل واالعالف والمواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 12518عن تجارة الحبوب والغالل واالعالف والمواد
الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرھا التي تزاول اعماال شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :العزيزية -كبري المعمل بجوار مصنع السالم -
 - 754امبيريم للدعاية واالعالن  IMPERIUMشركة  ،تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12536عن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  176 :شارع سامح جادو  -السياحية السادسة  -الحى المتميز -
 - 755امبيريم للدعاية واالعالن  IMPERIUMشركة  " ،الدعاية واالعالن
" االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال
الفنيه من )تصوير -صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان (
" انتاج الفيديوھات الدعائية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" تسويق المنتجات
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
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" انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية
" صناعة تكنولوجيا المعلومات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12536عن " الدعاية واالعالن
" االنتاج الفنى و التوزيع لالفالم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسالت االذاعيه و التلفزيونية و كافة االعمال
الفنيه من )تصوير -صوت  -ميكساج  -دوبالج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان (
" انتاج الفيديوھات الدعائية
" التجارة العامة والتوزيع فيما ھو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
" تسويق المنتجات
" التسويق االلكترونى عبر االنترنت
" انشاء وتشغيل وادارة المواقع االلكترونية
" صناعة تكنولوجيا المعلومات  ،بجهة  176 :شارع سامح جادو  -السياحية السادسة  -الحى المتميز -
 - 756امبيريم للدعاية واالعالن  IMPERIUMشركة  ،و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12536عن واالتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي .
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل  ،بجهة  176 :شارع سامح جادو  -السياحية السادسة  -الحى المتميز - - 757امبيريم للدعاية واالعالن  IMPERIUMشركة  ،اإللكترونية .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 12536عن اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  ،بجهة  176 :شارع سامح جادو  -السياحية السادسة  -الحى المتميز - - 758امبيريم للدعاية واالعالن  IMPERIUMشركة  ،إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرھا.
 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201025برقم  ، 12536عن إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت
وتطويرھا.
 حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلميوالثقافي والفني.
 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرھا التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها اوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان  ،بجهة  176 :شارع سامح جادو  -السياحية السادسة
 الحى المتميز -ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 1قباني ميكس  Kabbany Mixلصاحبها ( عادل يحيي عبد الشكور محمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1488 :وفى
تاريخ  20201021تم محو/شطب السجل أمر محو لغلق المقر
 - 2حورس لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها (سامح صالح قرني احمد عباس)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم ، 11333 :
وفى تاريخ  20201025تم محو/شطب السجل أمر محو لغلق المقر
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المراكبى لتشكيل المعادن لصاحبها ( منير ابراھيم عنانى المراكبى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12153وفي تاريخ
 20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مصنع بالقطعة رقم  - 696مخازن الشباب 300م  -المنطقة الصناعية -
 - 2ايه فيلم ستوديو  A-Film Studioلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح خضر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12143وفي تاريخ
 20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم ( )3الدور الرابع شقة ( )16شارع جمعية النسر  -المهندسين -
 - 3باتكيف استوديو  BATCAVE STUDIOلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12143وفي تاريخ
 20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم ( )3الدور الرابع شقة ( )16شارع جمعية النسر  -المهندسين -
 - 4بركات لصاحبها (احمد جميل ابراھيم بركات)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير 6 ، :ش محروس خطاب ش جمال عبد الناصر بشتيل -

 12159وفي تاريخ  20201004تم تعديل

 - 5احمد عبدالباسط لالستثمار العقاري لصاحبها ( احمد عبدالباسط محمد مراد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير111 ، :ش احمد عرابي  -المهندسين -

 12175وفي

 - 6اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع
أحمد عرابي الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد المنعم حافظ وشارع مصطفى كامل -بندر
 - 7اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش أحمد ماھر  -عمارة معهد 6أكتوبر  -حي الجامعة -
المنصورة -
 - 8اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم  2شارع مصطفى كامل المتفرع من شارع
أحمد عرابي الذي تطل عليه كما تطل على شارع عبد المنعم حافظ وشارع مصطفى كامل -بندر
 - 9اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :العقار رقم 14شارع ولى الصالحين قسم اول الفيوم-
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 - 10األمانه لتصنيع المفروشات لصاحبها ( طه عبد النبى طه فتح الباب )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 230 ، :ش البحر االعظم
 - 11االمل للتجارة لصاحبها ( سامح سعيد عبدالرحمن منصور )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 19 ، :االمل  -العمرانية -

 12199وفي تاريخ

 12196وفي تاريخ

 - 12الفرسان لالستثمار العقاري لصاحبها (عمرومحمد عابدين سليم)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 22 ، :ش الشعراوي  -العمرانية -

 12195وفي تاريخ

 - 13تريند للصناعات الغذائيه  trendلصاحبها ( حسن امين حسن حسين )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12214وفي تاريخ
 20201006تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 4 ، :ش وائل الشاتوري من ش المنشيه -ميدان الساعه  -الطالبيه  -فيصل -
 - 14تكامل لصاحبها ( احمد رمضان جاد احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12217وفي تاريخ  20201006تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير 9 ، :شارع عدى سابقا ( الموسيقار علي اسماعيل ) حاليا  -من شارع التحرير  -قسم الدقي -
 - 15ابوضيف لالستثمار العقاري لصاحبها (عادل ابوضيف محمد منصور)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 21 ، :المحور المركزى -

 12232وفي تاريخ

 - 16جيب سنتر لصاحبها (عماد سيدمحمد عبد الحميد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12244وفي تاريخ  20201007تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عمارات الفيصلية -عمارةرقم  - 1محل رقم  - 4المريوطية -فيصل
 - 17الحمد للحلويات الشرقية والغربية لصاحبها احمد محمد اسماعيل شيحه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم  14 / 1أ المحور المركزى بلوك - 3

 12275وفي تاريخ

 - 18االمين لتجارة وتصنيع االخشاب لصاحبها (احمد امين عبد الصديق بيومى الصواف)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12280وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 56 ، :شارع الزھور  6 -اكتوبر
 - 19رمضا محمد احمدرمضان لصاحبها (رمضان محمد احمدرمضان)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 56 ، :ش زغلول  -الهرم

 12279وفي تاريخ

 - 20مديحه فرج احمد عوض هللا لصاحبها ( مديحه فرج احمد عوض هللا )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12277وفي تاريخ
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطع االراضي ارقام  14 -13 -11منطقة ال  124فدان  -ابو رواش -
 - 21جوست للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها ( عبد الفتاح محمود عبد الفتاح محمود عتابى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12265وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل بالعقار رقم  - 3بجوار قاعة بوسى  -اوسيم
 - 22احمد محمد مرسى حسين لصاحبها ( احمد محمد مرسى حسين )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12272وفي تاريخ
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  246بالدور الثانى  -مركز طيبة التجارى  6 -أكتوبرثان -
 - 23سعفانلى لصاحبها ( احمد جمعه امام محمد سعفان )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12299وفي تاريخ  20201012تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير : ، :الوحدة رقم  1212بالمجمع االول ( الدور االول ) بعد االرضى  -بمجمع كرنفال الصناعى -
بالقطعة رقم  - 140المنطقة الصناعية الثالثة -
 - 24ھانترز لصاحبها ( احمد على غانم مبروك )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير 64 ، :أ مج ?-الحى  - 13الشيخ زايد -

 12292وفي تاريخ  20201012تم تعديل

 - 25لوچـيك للحلول الذكية  Logic Smart Solutionsلصاحبها ( طارق محمد مصطفى الباجوري )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  8855وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة رقم  R 2بالدورالثالث بمشروع نوران
المقام على قطعة ارض  -2بلوك  1/16مجاورة  - 1/5المنطقة السياحية الشمالية االولى -
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 - 26اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 112 ، :شارع االدلة الجنائية  -بنها -
 - 27مغربى لتعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية لصاحبها ( مغربى عمر فرغلى ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12385وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير / 18 ، :ب  -المجاورة الخامسة  -الحى الثانى  -محور
الكفراوى -
 - 28اوه اند اس لتجاره الجمله والتجزئه  O and Sلصاحبها ( عمر صالح عبد السميع احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12361وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب  - 12الدور التاني  -مركز المدينه التجاري -ميدان
النجده  -الحي الرابع -
 - 29تيدبت  TIDBITلصاحبها ( علية حلمى محمود صاوى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12362وفي تاريخ 20201015
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الكشك رقم  K-4داخل فالجز مول  -دريم الند-طريق الواحات -
 - 30لمسة جمال لصاحبها ( احمد جميل حسب محمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 1 ، :ش حسين عباس  -ش المساكن  -كفر طهرمس

 12363وفي تاريخ  20201015تم

 - 31الفتح للمستلزمات الخشبية والمعدنية لصاحبها ( عبدهللا عربى فتحى احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12402وفي
تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الجراج -مدخل قرية طناش-بجوار بنزينة طاقة  -الوراق -
 - 32وليد للتجارة لصاحبها (وليد مصطفى ابراھيم العماوي)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12425وفي تاريخ 20201018
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضي  5 -ط ھضبة االھرام  -البوابة الرابعه -
 - 33ياسمين لمستحضرات التجميل لصاحبها ( ياسمين فتحي حسين عبد العظيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12399وفي
تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه  - 253كمبوند بيتا جرينز  -مج  -57حدائق اكتوبر -
 - 34ھابى اليف لصاحبها ( لمياء جميل محمد عبد الحافظ )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12398وفي تاريخ 20201018
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة (  ) 1بالدور االرضى  -عمارة  - 243المحور المركزى -
 - 35كشمير للمالبس والمفروشات لصاحبها ( اشرف علي السيد علي )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201019تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 19 ، :ش مكه  -ش الترابيع  -الهرم  -الجيزه -

 12435وفي تاريخ

 - 36بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12434وفي تاريخ 20201019
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب رقم  301بالدور االول العلوى  -سنتر فابف ستارز  -الحى الثامن 6 -اكتوبر
 - 37ابتسام لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها (ابتسام مجدي عبده محمد محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 6 ، :ش محمد الشاذلي  -امبابه-

12446

 - 38المصرية للدواجن والمواشي وتصنيع االعالف لصاحبها ( نصر عبد الرحمن السيد عبيد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12487وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير - 33 ، :ش  - 12محمود صدقى  -العجوزه -
 - 39إيمدج لصاحبها (ھالة سيد محمد على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 ,وصف الـتأشير 457 ، :ش الهرم

 12477وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان

 - 40ألفا للهندسه  ALFA Engineeringلصاحبها ( حسام سعيد احمد محمود )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3920وفي
تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة  23الدور  13عقار رقم  10أشارع حسين باشا واصف  -الدقى -
 HEMALAYA STOREلصاحبها (عمار محمد عبدالمجيد عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 - 41ھيمااليا ستور
 12491وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :غرفة بالشقة  42بالدور الرابع بالعقاررقم منطقة م-
ھضبة االھرام  -الهرم
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 - 42واي ايه لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات الورقية لصاحبها (ياسر خالد عبدالسالم محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12523وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضي واالول والثاني الكائن بقطعه 810
مخازن الشباب -الشباب المنطقة الصناعية 6 -اكتوبر
 - 43الفكهانى لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها (محمد دياب عبد الموجود عبد الجواد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 12506
وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :وحدة رقم - 2عمارة رقم 9ب -حى -11المجاورة  6 - 3اكتوبر
 - 44كيان لتجاره الجمله والتجزئه والتوريدات العموميه لصاحبها (محمد فؤاد سليمان زيدان)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12517وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه  - 1عماره  - 6مج  - 1الحي السادس  6 -اكتوبر
 - 45النور وااليمان لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها (عبدهللا عبدالفتاح محمود عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12526وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 28 ، :شارع احمد نايل  -الجيزه
 - 46جولدن تايجرز لصاحبها (عادل حلمى عبدهللا عبدالعال)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مصنع رقم  191مخازن الشباب  6 -اكتوبر

 12515وفي تاريخ 20201022

 - 47وينر فاشون  WINNER FASHIONلصاحبها ( محمد فايز محمود الهندى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 4 ، :ش محمد ابراھيم  -العجوزه -

 12547وفي

 - 48النماء لصاحبها ( مصطفى عبد الكريم على ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12548وفي تاريخ  20201025تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مركز المجد التجارى ق  2/ 68/ 32محل  30الحى - 12
 - 49االمريكية المصرية  Egyptian Americanلصاحبها (دعاء عبدالمنعم علي السعيد محمد علي مجاھد)  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  11647وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 3 ، :شارع عادل القرشى من ش الديب -
كيلوباترا -
 - 50اليقين لتجارة الجمله والتجزئة لصاحبها ( عبدالرحمن محمد حسين الرفاعى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12554وفي
تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 3 ، :شارع مصنع برعى  -امام مستشفى ناھيا  -قرية ناھيا  -كرداسة -
 - 51دارك لالستثمار العقاري لصاحبها ( طه محمد محمد رحيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12565وفي تاريخ
 20201026تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 116 ، :ش ربيع الجيزي  -العمرانية الشرقية  -العمرانية -
 - 52ام كيه ايه KA Mلصاحبها (علياء محمد محمد نصر)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12564وفي تاريخ  20201026تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عقار  47ش يوسف ھندى من ش االيمان  -شقة رقم  2بالدور االول
علوى  -قسم الوراق-
 - 53نوره لتجاره الجمله والتجزئه لصاحبها (نوره شكري متولي عبده)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة (  ) 1عمارة  88المجاورة  - 3الحى السادس -

 11313وفي تاريخ

 - 54المجد للتكنولوجيا لصاحبها ( ابراھيم محمد محمد عبد هللا صالح )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :البرمبل  -بجوار مسجد الهدى  -اطفيح -

 12570وفي تاريخ

 - 55المصرية لتطوير االعمال  -ابدكو لصاحبها ( عماد بن محمد بن مكي الكردي )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 14 ، :ش محمد البدراوى  -مشعل  -الهرم -

 6726وفي

 - 56التقوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة لصاحبها (احمد عبد السالم توفيقمحمد ثابت)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12573وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :بلوك  37مساكن كفر طهرمس  -الهرم -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1جرين باك للصناعات الكيماوية لصاحبها ( مجدى صبرى اسماعيل محمد شوشه )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 9747
وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اصبح غرض الشركة ھو  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب ورقية
وكرتون سادة ومطبوع مضلع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 2ألفا للهندسه  ALFA Engineeringلصاحبها ( حسام سعيد احمد محمود )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3920وفي تاريخ
20201021تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اصبح غرض المنشاة ھو  :أنشطة داخل قانون  72لسنة :2017
 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع األجهزة العلمية والتعليمية و الماكينات والعدد و األدوات الصناعية وتجيهزات الورش والمصانع و الماكينات الصناعية.
 تجارة الجملة والتجزئة.أنشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوريدات العمومية
مع االلتزم بإفراد حسابات مالية ومركز مال? مستقلة لألنشطة الوارده بقانون االستثمار وفي حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
 - 3ألفا للهندسه  ALFA Engineeringلصاحبها ( حسام سعيد احمد محمود )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  3920وفي تاريخ
20201021تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :االستثمار رقم  72لسنة  ،2017وكذا التتمتع األنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافزالواردة بذات القانون.
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المصرية للدواجن والمواشي وتصنيع االعالف لصاحبها ( نصر عبد الرحمن السيد عبيد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12487وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2ھابى اليف لصاحبها ( لمياء جميل محمد عبد الحافظ )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12398وفي تاريخ 20201018تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3الفتح للمستلزمات الخشبية والمعدنية لصاحبها ( عبدهللا عربى فتحى احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12402وفي
تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4ياسمين لمستحضرات التجميل لصاحبها ( ياسمين فتحي حسين عبد العظيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12399وفي
تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 5وليد للتجارة لصاحبها (وليد مصطفى ابراھيم العماوي)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12425وفي تاريخ 20201018تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 6كشمير للمالبس والمفروشات لصاحبها ( اشرف علي السيد علي )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12435وفي تاريخ
20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 7بيماك  PAYMACلصاحبها (محمد سامى محمد طلبه )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12434وفي تاريخ 20201019تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 8ابتسام لالستثمار العقاري والمقاوالت لصاحبها (ابتسام مجدي عبده محمد محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12446وفي
تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 9إيمدج لصاحبها (ھالة سيد محمد على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12477وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة
 ,وصف التأشير :استثمار
 HEMALAYA STOREلصاحبها (عمار محمد عبدالمجيد عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 - 10ھيمااليا ستور
 12491وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11النور وااليمان لالستثمار العقارى والمقاوالت العامة لصاحبها (عبدهللا عبدالفتاح محمود عبدهللا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12526وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12واي ايه لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات الورقية لصاحبها (ياسر خالد عبدالسالم محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12523وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 13كيان لتجاره الجمله والتجزئه والتوريدات العموميه لصاحبها (محمد فؤاد سليمان زيدان)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12517وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 14جولدن تايجرز لصاحبها (عادل حلمى عبدهللا عبدالعال)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12515وفي تاريخ 20201022تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 15الفكهانى لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها (محمد دياب عبد الموجود عبد الجواد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 12506
وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 16وينر فاشون  WINNER FASHIONلصاحبها ( محمد فايز محمود الهندى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12547وفي
تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 17النماء لصاحبها ( مصطفى عبد الكريم على ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12548وفي تاريخ 20201025تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 18اليقين لتجارة الجمله والتجزئة لصاحبها ( عبدالرحمن محمد حسين الرفاعى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12554وفي
تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 19ام كيه ايه KA Mلصاحبها (علياء محمد محمد نصر)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12564وفي تاريخ 20201026تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 20دارك لالستثمار العقاري لصاحبها ( طه محمد محمد رحيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12565وفي تاريخ
20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 21المجد للتكنولوجيا لصاحبها ( ابراھيم محمد محمد عبد هللا صالح )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12570وفي تاريخ
20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 22التقوى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة لصاحبها (احمد عبد السالم توفيقمحمد ثابت)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12573وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 23المراكبى لتشكيل المعادن لصاحبها ( منير ابراھيم عنانى المراكبى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12153وفي تاريخ
20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 24بركات لصاحبها (احمد جميل ابراھيم بركات)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12159وفي تاريخ 20201004تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 25ايه فيلم ستوديو  A-Film Studioلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح خضر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12143وفي تاريخ
20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 26باتكيف استوديو  BATCAVE STUDIOلصاحبها احمد نادر عبد الفتاح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12143وفي تاريخ
20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 27اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 28اكاديمية  6اكتوبر للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها شادى محمد سليمان سليمان شلبى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12166وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 29جيب سنتر لصاحبها (عماد سيدمحمد عبد الحميد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12244وفي تاريخ 20201007تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 30الفرسان لالستثمار العقاري لصاحبها (عمرومحمد عابدين سليم)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12195وفي تاريخ
20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 31االمل للتجارة لصاحبها ( سامح سعيد عبدالرحمن منصور )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12196وفي تاريخ
20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 32األمانه لتصنيع المفروشات لصاحبها ( طه عبد النبى طه فتح الباب )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12199وفي تاريخ
20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 33تريند للصناعات الغذائيه  trendلصاحبها ( حسن امين حسن حسين )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12214وفي تاريخ
20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 34احمد عبدالباسط لالستثمار العقاري لصاحبها ( احمد عبدالباسط محمد مراد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12175وفي
تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 35تكامل لصاحبها ( احمد رمضان جاد احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12217وفي تاريخ 20201006تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 36ابوضيف لالستثمار العقاري لصاحبها (عادل ابوضيف محمد منصور)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12232وفي تاريخ
20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 37االمين لتجارة وتصنيع االخشاب لصاحبها (احمد امين عبد الصديق بيومى الصواف)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12280وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 38الحمد للحلويات الشرقية والغربية لصاحبها احمد محمد اسماعيل شيحه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12275وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 39رمضا محمد احمدرمضان لصاحبها (رمضان محمد احمدرمضان)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12279وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 40احمد محمد مرسى حسين لصاحبها ( احمد محمد مرسى حسين )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12272وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41مديحه فرج احمد عوض هللا لصاحبها ( مديحه فرج احمد عوض هللا )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12277وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 42جوست للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها ( عبد الفتاح محمود عبد الفتاح محمود عتابى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  12265وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 43ھانترز لصاحبها ( احمد على غانم مبروك )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12292وفي تاريخ 20201012تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 44سعفانلى لصاحبها ( احمد جمعه امام محمد سعفان )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12299وفي تاريخ 20201012تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 45مغربى لتعبئة وتغليف وتجارة المواد الغذائية لصاحبها ( مغربى عمر فرغلى ابراھيم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12385وفي تاريخ 20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 46تيدبت  TIDBITلصاحبها ( علية حلمى محمود صاوى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12362وفي تاريخ 20201015تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 47اوه اند اس لتجاره الجمله والتجزئه  O and Sلصاحبها ( عمر صالح عبد السميع احمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 12361وفي تاريخ 20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 48لمسة جمال لصاحبها ( احمد جميل حسب محمد )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12363وفي تاريخ 20201015تم تعديل
نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 20201015 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  12143الى :باتكيف استوديو BATCAVE STUDIO
لصاحبها احمد نادر عبد الفتاح

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع
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